
 

 

 

Virtuella arbetsplatser förutsätter 

tydlig målstyrning 

En studie av Baby boomers och Generation X i 'Det nya 

arbetslivet'. 

Författare: Chun Fung Hou  

 Christoffer Jonsson 

Handledare: Anna-Carin Nordvall 

 Owe Hedström 

 

Student 

Handelshögskolan 

Vårterminen 2013 

Examensarbete, 30 hp 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRORD 

 

 

Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till våra handledare Anna-Carin Nordvall och 

Owe Hedström som med stort tålamod och engagemang väglett oss genom denna studie.   

 

Vi vill även ägna ett stort tack till vår handledare Marie Ygge och alla respondenter på 

Microsoft Sverige som har varit tillmötesgående och som bidragit med värdefull 

information.  

 

Slutligen vill vi tacka våra familjer och fina vänner för stöd och motivation.  
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SAMMANFATTNING 

 

‘Det nya arbetslivet’ är ett koncept utvecklat för de kommande medarbetarna från 

Generation Y som efterfrågar ett arbetssätt med möjlighet till balans mellan arbete och 

fritid. Arbetssättet ska ge ökad flexibilitet genom digitala hjälpmedel och även bidra till 

reducerade kontorsytor inom företaget, vilket innebär minskade utgifter. Övergången till 

arbetssättet kan dock upplevas som en svårighet för dagens medarbetare som främst 

består av den äldre generationen; Baby boomers och Generation X. Forskning visar att 

generationer har olika synsätt och värderingar som präglats av deras samtid. Detta medför 

att de har olika behov, exempelvis finns det skillnader  i hur  generationerna ser på arbete, 

förändringar eller preferenser i att arbeta självständigt eller i grupp. Idag är konceptet 

implementerat hos Microsoft som  till störst del består av den äldre generationen. Vi vill 

därför studera dessa åldersgrupper och se hur de upplever konceptet då det i grunden är 

utvecklat för Generation Y.  

 

Studien är en fallstudie hos företaget Microsoft Sverige som infört ’Det nya arbetslivet’.  

Vi kommer att studera vilka hinder och möjligheter generationerna Baby boomers och 

Generation X upplever i ’Det nya arbetslivet’ utifrån de valda faktorerna; tillhörighet, 

förtroende och handledning. Arbetet har  en deduktiv ansats, vilket innebär att faktorerna 

ligger som underlag för den empiriska studien. Empirin har vi därefter samlat in genom 

kvalitativa intervjuer hos medarbetarna på Microsoft Sverige. 

 

Slutsatserna från studien visar bland annat att Generation X såg fler möjligheter med ‘Det 

nya arbetslivet’ i jämförelse med Baby boomers som upplevde det svårare. Störst hinder 

var den minskade tillhörigheten till de närmsta kollegorna på grund av öppna kontorsytor. 

Respondenterna såg även tillhörighet som en utmaning för de nyanställda eftersom risken 

var stor att de kunde känna sig vilsna i ’Det nya arbetslivet’. Respondenterna ansåg att 

det fanns möjligheter för faktorerna; handledning och förtroende och största anledningen 

till det, var användningen av Microsofts målstyrning. Målstyrningen bidrog till att 

förtroendet var lättare att skapa och underhålla mellan medarbetarna. Den regelbundna 

handledningen gjorde även att medarbetarnas målsättning alltid var tydlig. Vidare 

upptäckte vi att många respondenter uppskattade det flexibla arbetssättet men de hade 

svårigheter att finna balansen mellan arbete och fritid.  
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 INTRODUKTION 

Detta kapitel ger en grundläggande förståelse och inblick för det valda ämnesområdet 

och problem som ska studeras. Vi börjar med begreppsförklaringar som ska underlätta 

läsningen av denna studie. Därefter  beskrivs bakgrunden  och hur synen på medarbetare 

har förändrats samt  hur detta i takt med samhällets- och informationsteknologins 

utveckling har påverkat företagens arbetssätt. Vidare diskuteras dagens medarbetare 

bestående av olika generationer, trivselfaktorer och de utmaningar som kan förekomma 

med ‘Det nya arbetslivet’. I slutet redogörs kortfattat studiens syfte och det forskningsgap 

som denna studie ska bidra till att minska. 

 

1.1 Begreppsförklaringar 

För att kommunikationen mellan oss forskare och läsare ska fungera är det viktigt att vi 

använder begrepp som har en gemensam innebörd. Därför har vi valt att definiera följande 

begrepp: 

 

Baby Boomers: Individer som är födda mellan år 1946-1964.  

 

Generation X: Individer som är födda mellan år 1965-1980.  

 

Generation Y: Individer som är födda mellan år 1981-2000.  

 

Det nya arbetslivet/DNA: Konceptet fokuserar på fyra aspekter inom ett företag; fysiska 

platsen, teknologi, organisationsledning och arbetskultur. DNA ska ge medarbetarna mer 

flexibilitet för att de ska kunna hitta en balans mellan arbete och fritid. Medarbetaren 

behöver exempelvis endast en dator och internetuppkoppling för att kommunicera med 

andra medarbete eller kunder. Sedan vill konceptet minska koldioxidutsläppet genom att 

uppmuntra medarbetarna att inte pendla till arbetet varje dag, utan ge dem friheten att 

välja vart och när de vill att utföra sina uppgifter. DNA syfte är framför allt att bemöta 

Generation Y som efterfrågar en arbetsplats där möjligheten att finna en balans mellan 

arbete och fritid finns. 

 

Digitala hjälpmedel: Den utrustning som medarbetarna använder för att utföra sina 

arbetsuppgifter oberoende av plats som exempelvis datorer, surfplattor, mobiltelefoner 

med programvaror som ger medarbetarna tillgång till arbetsmaterial och möjlighet att 

kommunicera med varandra. 

 

Flexibilitet: Möjligheten att bestämma när och var medarbetarna vill arbeta samt kunna 

styra över sitt eget schema för att finna en balans mellan arbete och fritid.  

 

Förtroende: Att kunna förlita sig på andra medarbetare, exempelvis att de kommer utföra 

sina arbetsuppgifter. 

 

Handledning: Stöd och återkoppling som de anställda får genom sin ledare, chef eller 

arbetskollegor för att utvecklas både personligt och i sin yrkesroll. 

 

Tillhörighet: Att känna en gemenskap och bekräftelse bland medarbetare. 

 

Virtuell: Att arbeta virtuellt innebär att anställda oberoende av geografiskt område 

genom exempelvis; e-post, videokonferenser, gemensamma plattformar eller 

snabbmeddelanden kan kommunicera med medarbetare eller kunder.  
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1.2. Ämnesval 

Under slutet av år 2012 fick vi möjligheten att skriva vår uppsats på uppdrag hos 

Microsoft Sverige. Syftet med att skriva på uppdrag innebär att studenter får möjlighet 

att lösa ett realistiskt problem hos ett företag (Umeå universitet, 2011, s. 2-4). I vårt fall 

innebar uppdraget att utvärdera Microsofts koncept ’Det nya arbetslivet’ utifrån 

medarbetarnas perspektiv. För att underlätta läsningen i vår studie kommer vi fortlöpande 

att använda förkortningen DNA som står för ‘Det nya arbetslivet’. DNA  är ett koncept 

som Microsoft under 2011 började införa genom att bygga om huvudkontoret i Sverige. 

Ett koncept som infördes för första gången på Microsoft i Nederländerna och som blev 

uppmärksammad runt om i världen. Den fysiska förändringen för medarbetarna i Sverige 

var ombyggnationen som innebar att de fick övergå från fasta kontorsplatser till 

gemensamma och öppna kontorslandskap. Tanken bakom konceptet var att med hjälp av 

teknologi skapa möjligheter för ett arbete oberoende av plats och geografiskt avstånd. 

Konceptets syfte är att möta de krav som den kommande Generation Y efterfrågar då de 

kommer in i arbetsmarknaden. Denna information gav Microsoft oss när vi blev bjudna 

på en inspirationsdag på huvudkontoret i Sverige. Eftersom DNA är utvecklat för 

Generation Y väckte det oss ett intresse; att studera hur den nuvarande äldre generationen 

som är med om förändringen upplever DNA. Vi har även sett ett begränsat utbud av 

vetenskaplig forskning rörande DNA i den akademiska världen, angående olika 

generationers upplevelse av arbetssättet. Det finns publikationer på hur DNA kan gynna 

företaget och hur medarbetarna upplever liknade arbetssätt, exempelvis Allvin, Aronsson, 

Hagström, Johansson & Lundberg (2006, s. 29ff.), Blok, Groenesteijn, Schelvis & Vink 

(2012, s. 5075ff.) och Millar (2012, s. 3ff.), men inget perspektiv ifrån hur olika 

generationer upplever DNA. Detta är också anledningen till att vi ser vår studie som 

relevant. 

 

1.3 Problembakgrund 

Under slutet av  1800-talet ändrades förutsättningarna för arbetet i takt med att 

marknaden, verksamheter, industrier och branscher utvecklades (Allvin et al., 2006, s. 

29). Detta krävde att företag behövde agera allt snabbare och vara mera flexibla för att 

möta utvecklingen i samhället. Stora delar av de regelverk som finns idag kommer ifrån 

“industriarbetet” där det fanns en mängd regler för hur medarbetarna skulle agera. I takt 

med produktionsutvecklingen som ökade användningen av maskinerna tillkom även mer 

komplicerade regler för hur arbetet skulle utföras. (Allvin et al., 2006, s. 22f.) Under 

1980-talet övergick det industriella samhället till ett samhälle byggt av kunskaps- och 

tjänsteföretag. Denna förändring påverkade människosynen; människan var nu inte längre 

mekanisk utan en holistisk individ som hade förstånd och känslor. Medarbetarna ville 

utföra arbetsuppgifter på egen hand utifrån egna beslut och bedömningar istället för att få 

det detaljstyrt av ledare och chefer (Rubenowitz, 2004, s. 21-24; Sandberg & Targama, 

1998, s. 11-13). Samhällets utveckling har medfört att olika generationer präglats av 

värderingar som speglar deras samtid. Exempelvis under 1800-talet när industrier 

dominerade så följde medarbetarna efter order från ledare, men under senare tid har de 

fått möjlighet att utföra arbetet utifrån egen kunskap och förnuft. Detta har medfört att 

generationer har olika definitioner och synsätt kring innebörden av en arbetsplats 

(Lindgren, Fürth, Kempe & Krafft, 2005, s. 109-115). Människans livsstil har ändrats i 

takt med samhället och detta gör att medarbetarna ställer allt högre krav för att hitta en 

tillräcklig attraktiv arbetsplats, där de bland annat kan finna en balans mellan arbete och 

fritid (Raghuram & Wiesenfeld, 2004, s. 259; Van Heck, Van Baalen, Van der Meulen & 

Van Oosterhout, 2012, s.175ff.). Organisationer som Microsoft försöker därför att 

förändra sitt arbetssätt för att bemöta de kommande medarbetare från Generation Y, det 
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vill säga de som är födda mellan år 1981 och 2000. Dessa efterfrågar flexibilitet i arbetet 

för kunna ha möjlighet att exempelvis spendera tid med familjen och delta i diverse 

fritidsaktiviteter. (Simoneaux & Stroud, 2010, s. 69f.; Van Heck et al., 2012, s. 175). 

Företag behöver därför utveckla en arbetsplats som uppfyller medarbetarnas efterfrågan 

för att kunna vara tillräcklig attraktiv (Johnson & Chadwick, 2009, 34-36; Sandberg & 

Targama, 1998, s. 13, 15). Samtidigt som Microsoft Sverige inför DNA för att anpassar 

sig till den kommande generationen, är frågan hur den äldre generationen upplever 

arbetssättet som egentligen är utvecklat för Generation Y.  

 

Det nya arbetslivet 

Medarbetare byter arbetsgivare i genomsnitt tolv gånger under hela sin livsperiod. 

Arbetsplatsen är vald utifrån medarbetarnas livsstil och de krav, ambitioner och mål som 

de anser att arbetsgivaren kan tillgodose. (Johnson & Chadwick, 2009, 34-36) 

Möjligheten till att finna en arbetsplats där medarbetarna kan balansera arbetet och sin 

fritid är därför allt mer efterfrågad för det anses vara viktigt för deras välbefinnande. På 

grund av förändringar i det sociala och teknologiska samhället har det gett upphov till ett 

nytt koncept som kallas för ‘Det nya arbetslivet’. (Allvin et al., 2006, s. 17-22) 

Definitionen av DNA är ännu inte helt självklart eftersom begreppet fortfarande förändras 

och utvecklas. Det är de informella reglerna och normerna som medarbetarna medvetet 

och omedvetet använder i arbetslivet som förändras. Eftersom arbetsuppgifterna har blivit 

mera uppgiftsorienterade har reglerna för anställda också blivit mer flexibla jämfört med 

tidigare. Styrningen över arbetet har också lämnats över till medarbetarna som själv får 

ansvara för planeringen av sina arbetsuppgifter. Oaktat att nya regler har tillkommit 

innebär dock inte att de äldre har försvunnit. Många arbetsplatser använder än idag 

fortfarande hierarkiska organisationer som dominerade under 1900-talet, vilket innebär 

att skillnaden mellan det äldre arbetslivet och det nya inte är helt självklart. (Allvin et al., 

2006, s. 22f., 29f.)  

 

Den snabba utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin har också 

möjliggjort att individer kan utföra aktiviteter virtuellt från olika platser (Blok et al., 2012, 

s. 5075; Frändberg, Thulin & Vilhelmsson, 2010, s. 31). Medarbetare kan med hjälp av 

digitala hjälpmedel kommunicera med övriga medarbetare virtuellt och få information 

som de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter (Pazos, Chung & Micari, 2013, s. 68f.). 

Detta innebär att medarbetare kan styra över sitt eget arbetsschema och exempelvis arbeta 

hemifrån, på resande fot eller andra lämpliga platser (Kurland & Bailey, 1999 s. 62f.). 

Företag har med hjälp av teknologin kunnat arbeta med aspekter ur DNA tidigare, såsom 

att arbeta på distans med hjälp av digitala hjälpmedel. Syftet med DNA är att integrera 

fyra olika områden; den fysiska arbetsplatsen, teknologin, organisationsledningen och 

arbetskulturen. (Blok et al., 2012, s. 5075) Konceptet omfattande en förändring hos de 

nuvarande medarbetare på Microsoft, som består av generationerna Baby boomers födda 

mellan år 1946-1964 och Generation X födda mellan år 1965-1980. Vi fann därmed ett 

intresse att skapa en förståelse över hur dessa generationer upplever DNA, eftersom 

konceptet egentligen är utvecklat för den kommande generationen, Generation Y som är 

födda år 1981-2000. (Simoneaux & Stroud, 2010, s. 66f., 70) 

 

Medarbetarna  

Övergången till DNA skapar förändringar inom företag, vilket i sin tur kommer att 

påverka hur medarbetarna trivs på arbetsplatsen. Det är därför viktigt att vara medveten 

om att varje medarbetare är influerad av sin egen generation som har särskilda 

värderingar. Det finns tre generationer av dagens medarbetare: Baby boomers, Generation 
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X och Generation Y. Majoriteten på dagens arbetsmarknad består av så kallade Baby 

boomers (år 1946-1964), denna åldersgrupp lärde sig exempelvis att använda teknologin 

genom arbetslivet medan Generation X (år 1965-1980) fick lära sig det under sin 

skolgång. Detta gör att Generation X anser att teknologin är väsentlig både privat och i 

arbetslivet. Generationen som haft teknologin omkring sedan födseln är Generation Y (år 

1981- 2000) och detta gör att de anser att teknologin är nödvändig i deras vardag. 

(Simoneaux & Stroud, 2010, s. 66f., 70) 

 

Norrman Brandt (2006, s. 199-211) förklarar att medarbetare behöver ha möjlighet att 

kontrollera balansen mellan arbete och fritid för att känna sig tillfredsställd på 

arbetsplatsen. Norrman Brandt (2006, s. 204-206) menar att människor är sociala varelser 

och behöver social kontakt med andra människor, vilket gör att de värderar känslan av 

tillhörighet på en arbetsplats högt. Chefer eller ledare kan genom handledning ge sina 

medarbetare återkoppling som kan höja deras prestation och arbetskvalité (Norrman 

Brandt, 2006, 207-210). Enligt Abrahamsson (2005, s. 44f.) finns det olika faktorer som 

påverkar trivseln, dessa är; tillit, känsla av sammanhang, engagemang, motivation, 

arbetsstyrning och organisering samt yttre faktorer såsom villkor, fysiska arbetsmiljön 

och löner. Blok et al. (2012, s. 5075f.) menar att DNA kommer skapa utmaningar för 

handledning och förtroende, eftersom chefer och ledare inte har överblick på de anställda 

när de arbetar flexibla och kan välja sin arbetsmiljö utifrån behov. Tidigare studie har 

även visat att arbeta på distans kan leda till minskad tillhörighet på arbetsplatsen, eftersom 

medarbetaren inte få möjlighet att socialisera sig eller ingå i en grupp (Kurland & Bailey, 

1999, s. 57). Vi fann heller inga tidigare studier som studerat upplevelsen av dessa 

faktorer utifrån olika generationer i DNA, vilket är anledningen till att vi valt att studera 

detta för att minimera forskningsgapet. 

 

1.3.1 Utmaningar för generationer 

Syftet med DNA är att medarbetare ska bli mer flexibla men trots det kan det finnas 

utmaningar för generationerna som exempelvis en minskad tillhörighet på arbetsplatsen. 

Möjligheten att arbeta flexibelt; var som helst och när som helst gör att medarbetarna inte 

måste närvara på plats. Detta medför en risk som kan göra att medarbetarna kan känna 

sig utelämnade när inte deras kollegor är på plats vid samma tidpunkt som de själva. 

(Kurland & Bailey, 1999, s. 57). DNA har också förändrat medarbetarnas perception 

eftersom de materiella föremålen som tidigare fanns på kontoret, såsom personliga 

fotografier på familjen har nu i det öppna kontorslandskapet försvunnit och ersatts av 

opersonliga gemensamma platser. Medarbetare värderar psykologiska ting som 

exempelvis att känna tillhörighet och delaktighet viktigt inom ett företag (Ashforth & 

Mael, 1989, s. 21-23). Därför kan virtuella möten och samarbeten bli ett hinder för 

medarbetarna eftersom de ska samarbeta med nya människor på geografiskt avstånd, 

vilket kan innebära att delaktigheten inte blir detsamma som att träffa människorna 

ansikte-mot-ansikte (Pazos et al., 2013, s. 68f.). På lång sikt kan detta även leda till att 

medarbetaren saknar tillhörighet till hela organisationen (Mael & Ashforth, 1992, s. 108). 

Medarbetare identifierar sig med organisationer som har liknande värderingar som de har 

själva och därför är behovet av att känna tillhörighet ett personligt attribut (Dutton, 

Dukerich & Harquail, 1994, s. 245). Medarbetarna vill även känna att de tillför nytta 

samtidigt som de får möjlighet att utvecklas på en arbetsplats (Sandberg & Targama, 

1998, s. 1). En annan viktig faktor inom DNA har visat sig vara förtroende, förtroendet 

mellan medarbetarna kan på grund av ett flexibelt arbetssätt och distansen kan påverka 

och försvaga medarbetarna relationer och samarbeten med varandra (Wiesenfeld et al., 

1999, s. 779). Därför kan det vara svårt att skapa förtroende till chefer, kollegor och 
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kunder när interaktion som ansikte-mot-ansikte och kroppsspråk saknas.  Snow, Snell, 

Davison & Hambrick (1996, s. 53) antyder att på grund av psykologisk distans kan det 

ge upphov till att det blir svårare att skapa förtroende virtuellt eller på geografiskt avstånd. 

Enligt Yakovleva, Reilly & Werko (2010, s. 79) är förtroende mellan medarbetare viktigt 

för att ett samarbete på geografisk avstånd ska fungera. Om de anställda inte har 

förtroende till varandra kan detta påverka deras samarbete och därmed företagets resultat 

(DeRosa, Hantula, Kock & D’Arcy, 2004, s. 224f.). Kommunikationen mellan de 

virtuella arbetsgrupperna kan även vara utmanande på grund av skillnader i kultur, språk 

och teknologi som i sin tur  kan påverka förtroendet mellan medarbetarna (Duarte & 

Snyder, 2006, s. 8).  

 

Övergången till DNA kan skapa svårigheter för chefer och ledare att koordinera och 

kontrollera medarbetarna (Blok et al., 2012, s. 5075). Detta kan ge upphov till en minskad 

handledning på medarbetarnas arbete och prestation, vilket kan begränsa deras personliga 

och yrkesutveckling (Wiesenfeld, Raghuram & Garud, 1999, s. 777f.) Handledning med 

chefer och ledare har alltid varit en väsentlig faktor för medarbetarnas utveckling och 

karriär, eftersom det ger medarbetarna stöd och återkoppling som kan hjälpa de att finna 

motivation för sina arbetsuppgifter. (Knouse, 2001, s. 162f.) De digitala hjälpmedel som 

finns har medfört att anställda har övergått till virtuell handledning istället för att träffas 

ansikte-mot-ansikte (Knouse, 2001, s. 163f.). Det finns både för- och nackdelar med att 

ha handledning virtuellt eftersom kunskapen kring teknologin skiljer sig mellan olika 

generationer (Simoneaux & Stroud, 2010, s. 66f., 70). Enligt Colky & Young (2006, s. 

442ff.) krävs det god kunskap från båda parterna för att kommunikationen virtuellt inte 

ska bli ett hinder för samarbetet. Virtuell handledning kan därför vara en utmaning för 

den äldre generationen som inte är födda eller uppväxt med att använda digitala 

hjälpmedel. 

 

DNA anses vara lösningen till att möta Generation Y men för generationerna Baby 

boomers och Generation X medför det utmaningar då deras syn och värderingar präglas 

av deras samtid. Detta innebär att chefer och ledare måste vara mer uppmärksamma och 

följa upp medarbetarna från generationerna eftersom de har olika förutsättningar 

(Kennedy, 2003, s. 21). Det är viktigt för de företag som är intresserade av DNA och som 

vill införa konceptet att vara medvetna om de behov generationerna har för att de ska 

trivas i DNA. Vi vill därför i vår studie studera hur den äldre generationen upplever DNA, 

för att kunna bidra med djupare förståelse som förhoppningsvis andra företag kan ta del 

av. Dock är det viktigt att betona att vår studie enbart undersöker Microsoft Sveriges 

medarbetare, vilket gör att studien inte går att generalisera. De företag som vill ta del av 

studien bör därför anpassa rekommendationerna från oss utifrån deras förutsättningar och 

bransch.  

 

1.4 Problemformulering 

Vilka hinder och möjligheter upplever generationerna Baby boomers och Generation X i 

‘Det nya arbetslivet’ gällande faktorerna tillhörighet, förtroende och handledning? 

 

1.5 Studiens syfte 

Utifrån ovanstående problemformulering är huvudsyftet att utveckla förståelsen för vilka 

hinder och möjligheter som verkar i en ny kontext för medarbetarna i organisationer. 

Inom ramen för detta huvudsyfte avser vi att tolka teorier och generationernas upplevelser 

inom ‘Det nya arbetslivet’. Vidare ämnar vi även att förklara hur generationerna Baby 

boomers och Generation X upplever faktorerna hos Microsoft Sverige. Slutligen kommer 
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vi i denna kvalitativa studie diskutera eventuella skillnader gällande hinder och 

möjligheter mellan de två åldersgrupperna avseende ‘Det nya arbetslivet’ och de utvalda 

faktorerna. 

 

1.6 Forskningsgap 

Området kring ‘Det nya arbetslivet’ har, som tidigare diskuterats, vuxit fram med 

samhällets och teknologins utveckling men trots detta finns det fortfarande ett begränsat 

utbud av forskning kring hur olika generationerna upplever DNA. Vår studie vill således 

ge ett bidrag till hur den äldre generationen upplever DNA utifrån valda faktorer. Med 

vår studie som underlag vill vi att företag som är intresserade av konceptet ska få en 

djupare förståelse av hur konceptet är betraktat hos Microsoft Sverige. Med hjälp av 

denna kunskap kan intresserade företag ta lärdom och utforma egna strategier för att 

implementera DNA i deras branscher med hänsyn till den äldre generationen. 

 

1.7 Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa oss till att endast studera Baby boomers och Generation X på 

företaget Microsoft Sverige eftersom vi vill förstå hur de upplever DNA, ett koncept som 

egentligen är skapat för Generation Y. De företag som bestämmer sig för att införa DNA  

kommer  att behöva ta hänsyn till medarbetarna från den äldre generationen vid 

övergången av konceptet. Detta gör att företag kan ha nytta av vår studie som behandlar 

hur de äldre generationerna upplever DNA och i förhand exempelvis minska de oväntade 

effekterna som kan uppstå vid implementeringen av konceptet.  

 

För att studera hur generationerna upplever DNA har vi valt att avgränsa oss till att endast 

fokusera på faktorerna; tillhörighet, förtroende och handledning. Detta på grund av 

tidigare studier av bland annat Allvin et al. (1999, s. 36ff.), Allvin et al. (2006, s. 22ff.) 

och Blok et al. (2012, s. 5075f.) som har nämnt att dessa faktorer kan vara utmaningar i 

DNA. Vi vill därför studera om detta gäller för Microsoft Sverige. Vidare ansåg vi att 

studien skulle bli för komplex om vi studerade samtliga faktorer som vi benämnt tidigare 

såsom engagemang, motivation, organisering och löner med tanke på begräsningen kring 

metodvalet från Microsoft Sverige (se avsnitt 1.7).  

 

1.8 Begränsningar 

Vi har gjort en geografisk begränsning och studerar enbart medarbetarna på Microsofts 

huvudkontor i  Sverige, eftersom uppdraget avsåg att studera och utvärdera deras 

implementation av DNA i Sverige och det var det enda kontoret.  

 

Studien är skriven på uppdrag för företaget Microsoft Sverige och därför har vi valt att 

enbart studera ett företag för att få en djupare förståelse för företagets medarbetare. 

Genom att vi endast studerar Microsoft så har vi gjort en branschbegränsning som gör att 

studien är gjord utifrån en specifik bransch med vissa förutsättningar. 

 

Microsoft Sverige hade inga speciella krav vid utförande av vår studie förutom att vi 

skulle utvärdera DNA. Däremot var en begränsning från deras sida att inte kunna 

genomföra en kvantitativ forskningsstrategi. Med anledning av att medarbetarna ständigt 

får enkätundersökningar internt och därför är chansen stor att de välja bort vår 

undersökning. Vilket skulle medföra att vi skulle få en låg svarsfrekvens från 

respondenterna och inte kunna dra en slutsats.   

Vi vill belysa de hinder och möjligheter som generationerna upplever och därmed 

kommer vi endast att analysera generationerna indelade i grupperna Baby boomers och 



7 

 

Generation X. Detta medför att vi har bortsett från övriga aspekter såsom individernas 

kön och avdelningar. Anledningen till detta val är eftersom studien endast vill fokusera 

på generationerna.   

 

1.9 Perspektiv  

Studiens perspektiv anger ur vilken synvinkel ett problemområde ska studeras (Ahrne & 

Svensson, 2011, s. 188). I vår studie kommer vi att samla in material utifrån 

medarbetarnas perspektiv om DNA utifrån valda faktorer, för att därefter analysera och 

förhoppningsvis ge rekommendationer till Microsoft Sverige. Studiens slutsatser och 

rekommendationer kommer därför utgå ifrån ett ledningsperspektiv eftersom vi vill att 

Microsoft ska få en ökad förståelse  på vilka hinder och möjligheter generationerna 

upplever i ‘Det nya arbetslivet’. Vidare vill studien även underlätta för företag som är 

intresserade av konceptet och som vill få en större insikt både från ett 

medarbetarperspektiv och ifrån de rekommendationer till Microsoft som vi kan komma 

ge. Återigen vill vi påpeka att studiens empiri enbart är baserad på medarbetarna ifrån 

Microsoft Sverige. Detta gör att våra rekommendationer inte alltid är applicerbara och 

anpassade till alla företag och branscher.  
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  VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel kommer vi att presentera vår kunskapssyn, som bestämt studiens 

vetenskapliga ansats och forskningsstrategi. Vidare diskuteras vår förförståelse och hur 

vi har gått tillväga vid genomförandet av vår litteratursökning. I slutet klargörs valet av 

teorier kring ‘Det nya arbetslivet’, olika generationer och de utvalda faktorerna samt hur 

dessa har kritiskt granskats i studien. 

 

2.1 Förförståelse  

Vid ett forskningsarbete är det viktigt att vara medveten om förståelse kring ämnet som 

vi valt att studera, eftersom det kommer att inverka på studiens resultat (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s. 216f.). Vi har valt att dela upp vår förförståelse i två huvudgrupper; 

förstahands- och andrahandsförståelse. Förstahandsförståelse består av våra erfarenheter 

och självupplevda händelser. Andrahandsförståelsen omfattar det vi tagit del av i 

andrahand, exempelvis utbildningar, föreläsningar och andra personers erfarenheter. 

(Gummesson, 2000, s. 67; Holme & Solvang, 1997, s. 151f.) Det är väsentligt att vi 

reflekterar över vår förkunskap och färdigheter som vi har i forskningsprocessen, 

eftersom tolkningen av respondenternas svar kommer att baseras på våra subjektiva 

tolkningar och de referenser vi har sedan tidigare.  

 

2.1.1 Vår förstahandsförståelse 

I förstahandsförståelsen beskrivs våra erfarenheter och självupplevda händelser 

(Gummesson, 2000, s. 67). Vi har båda varit medarbetare på olika arbetsplatser och 

upplevt faktorerna; tillhörighet, förtroende och handledning. Dessa faktorer är inte enbart 

något som vi anser är betydelsefulla för medarbetarna utan litteratur såsom Bloisi, Cook 

& Hunsaker (2007, s. 421), Bonnerup & Hasselager (2010, s. 127), Rubenowitz (2004, s. 

97f.), Stenberg (2011, s. 174) har också betonat dess värde. På grund av tidigare 

erfarenheter av faktorerna kommer studien att bli subjektiv. Exempelvis kommer de 

tolkningar vi gör utifrån respondenternas svar att bli påverkade av vårt subjektiva synsätt 

om hur vi själva upplevt faktorerna. Däremot har vi inte arbetslivserfarenheter av 

konceptet DNA, men under vår studietid på universitetet har vi haft möjlighet att arbeta 

på ett flexibelt och virtuellt sätt med hjälp av digitala hjälpmedel. Vissa delar liknar det 

arbetssätt som DNA förespråkar, exempelvis sättet att kunna arbeta tillsammans 

oberoende av geografiskt avstånd. Vid grupparbeten innebar detta att gruppmedlemmarna 

hade möjlighet att arbeta ifrån olika platser men samtidigt hade alla tillgång till att 

redigera och bearbeta arbetet i ett gemensamt dokument. Kommunikationen med 

varandra skedde virtuellt genom mobiltelefoner, surfplattor och datorer med olika 

programvaror som exempelvis Google Documents, Skype, Dropbox och 

snabbmeddelanden. Detta flexibla arbetssätt påminner till en viss del om DNA och kan 

därför påverka vår forskningsprocess eftersom vi har egna åsikter kring vilka möjligheter 

och hinder arbetssättet kan medföra. Våra tidigare erfarenheter av att ha arbetat med 

individer från generationerna Baby boomers och Generation X kan medföra att vi 

förutfattade meningar om hur de är. Vår förstahandsförståelse kommer därför att påverka 

vårt förhållningssätt till såväl litteratur som empiri samt studiens resultat. Det som 

inverkar på studien är att vi har kunskap om hur kommunikationen kan upprätthållas 

genom virtuella grupparbeten, det är ett bekvämt arbetssätt och det är lättsamt att dela 

dokument mellan varandra. Vi har även märkt att det finns svårigheter med att samarbeta 

virtuellt på grund av att gruppmedlemmarna inte träffas fysiskt, detta medför att det är en 

risk att vissa i gruppen är mindre aktiv. Sedan anser vi att kunskapen för de digitala 

medlen kan påverka på hur smidigt samarbetet fungerar virtuellt. Med denna förkunskap 

kommer vi att ställa oss subjektiva till det data som vi samlar in. Detta är något som vi 
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har beaktat under studien men samtidigt tycker vi att det är en förutsättning att ha arbetat 

med ett liknande arbetssätt som DNA. Eftersom det gör att vi lättare kan förstå konceptet 

praktiskt och medföra en djupare analys kring konceptet. Att vi inte tillhör de äldre 

generationerna tycker vi också är en fördel eftersom vi tar avstånd på det vi ska 

observerar, men en nackdel kan vara att vi har svårare att förstå den äldre generationens 

perspektiv eftersom vi präglas av den yngre synen från Generation Y. Det är svårt att säga 

hur mycket våra erfarenheter har påverkat studien, men genom att redogöra för 

förförståelsen anser vi att det är enklare för läsarna att granska det som kan ha inverkat 

på studien. 

 

2.1.2 Vår andrahandsförståelse 

Vi som skriver denna uppsats, Chun Fung Hou och Christoffer Jonsson, slutför år 2013 

våra studier på Handelshögskolan vid Umeå universitet. Vår andrahandsförståelse kring 

forskningsområdet är till stor del likartad eftersom vi båda har studerat 

civilekonomprogrammet i snart fyra år. De kurser som vi anser haft störst betydelse är 

kurser inom vårt fördjupningsval; företagsledning. Kurserna omfattade företagsledning 

utifrån ett strategiskt perspektiv såsom projektledning, innovation, ledarskap och 

medarbetarens betydelse i en organisation. Där har vi bland annat tagit med kunskap om 

hur innovation kan göra företag mer attraktiva i en konkurrerande marknad, strategisk 

planering och betydelsen av att ha tydliga mål och god ledarskap vid företagsförändringar 

för att få med alla medarbetare med och så vidare. Den kunskap vi anammat har 

underlättat vår förståelse för Microsofts syfte med implementeringen av DNA. Detta gör 

att vi kan skapa en djupare analys senare med hjälp av empirin, teoretiska referensram 

och den förståelse vi tagit med oss ifrån tidigare kurser.  

 

I början av vår studie fick vi delta på en inspirationsdag om DNA hos Microsoft. Dagen 

bestod av föreläsningar om bakgrunden till DNA och syftet med konceptet utifrån olika 

perspektiv, sedan fick vi även en guidad tur för att uppleva arbetsplatsen. Vi anser att 

besöket på kontoret bidrog till att vi lättare förstod konceptet i praktiken. Exempelvis var 

det lättare att förstå våra respondenter under intervjuerna, när de pratade om 

ombyggnationen och lokalerna och så vidare. Detta var även positivt eftersom vi själva 

fick skapa oss en bild på hur DNA fungerade i verkligheten. Dock  är det viktigt att nämna 

att under inspirationsdagen lyftes enbart de positiva sidorna fram av konceptet, där av vi 

är medvetna om att detta kan skapa en tvetydig bild av DNA i verkligheten. Vi har därför 

under intervjuerna med respondenterna försökt att få större förståelse över både för- och 

nackdelar med DNA.   

 

I vårt forskningsområde har ämnet kring DNA annars varit nytt och detsamma gäller den 

kunskap om de olika generationerna, däremot har faktorerna varit mer bekant då de 

tidigare nämnts ytligt i vissa kurser. Kursen i Vetenskaplig metod har också varit en god 

grund för att förbereda vår empiriinsamling, detta finner ni under kapitlen Vetenskapliga 

utgångspunkter och Praktisk metod. Vidare har vi under utbildningens gång också fått en 

vetskap för den terminologi som används inom den akademiska världen och detta har 

underlättat för oss vid litteratursökning av relevant information för denna studie.  

 

2.2 Kunskaps- och verklighetssyn 

Utifrån vår problembakgrund har vi valt att studera vilka hinder och möjligheter 

generationen Baby boomers och Generation X upplever i DNA utifrån valda faktorer. 

Enligt Wallén (1996, s. 12) är det viktigt att diskutera valet av hur kunskap är betraktad 
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(epistemologi) och hur vi ser på verkligheten (ontologi) vid en forskningsprocess 

eftersom det kommer att påverka studiens resultat.  

 

Den vanliga indelningen av epistemologi enligt Patel & Davidson (2011, s. 25-30) är 

hermeneutisk och positivistisk synsätt. Studiens huvudsyfte är att utveckla förståelsen för 

vilka hinder och möjligheter som verkar i en ny kontext för medarbetarna. För att 

genomföra detta måste vi förstå individerna och deras upplevelser samt känslor. Därför 

har vi valt att inta en hermeneutisk kunskapssyn då denna tolkningslära innebär att 

studera, tolka och förstå olika sammanhang. (Patel & Davidson, 2011, s. 28f.) Vår 

huvudfokus är att tolka individen i ett sammanhang och vilka resonemang som kan ligga 

bakom handlingar eller beteenden. Vi vill inte förklara företeelser och göra objektiva 

mätningar som ett positivistiskt synssätt förespråkar (Wallén, 1996, s. 33f.). En 

positivistisk kunskapssyn utesluter även innebörden av känslor och upplevelser (Wallén, 

1996, s. 27-33.).  Därför är en hermeneutisk kunskapssyn mer lämplig för vår studie med 

tanke på vårt syfte, vi vill förstå hur den äldre generationer upplever DNA och detta 

kommer vi göra genom att tolka både tal och handlingar. 

 

Det finns två synsätt inom de ontologiska utgångspunkterna som beskriver hur 

verkligheten är konstruerad. Dessa är objektivism och konstruktivism, synsätten skiljer 

sig åt beroende på om verkligheten är betraktad som subjektiv eller objektiv. (Bryman & 

Bell, 2005, s. 33-35) Vi avser att studera hur generationer upplever DNA och där är 

verkligheten inte konstant utan skapas genom ett socialt samspel. De mänskliga 

interaktionerna med våra respondenter gör att vi har en ontologisk utgångspunkt som 

tillhör konstruktivism. Den konstruktivistiska utgångspunkten medför att vi som forskare 

kan påverka studiens genomförande och därmed ha subjektiva värderingar. Studien 

ämnar åt att skapa en djupare förståelse av medarbetarnas upplevelse om trivseln och 

därmed avbildar vi inte verkligheten, utan skapar en djupare förståelse för det fenomen 

som ska studeras. Eftersom studiens resultat inte ska vara en representativ bild för hela 

verkligheten är därför objektivism inte lämplig som en ontologisk utgångspunkt. Vi har 

förklarat vår förförståelse och tidigare erfarenheter, därför anser vi oss subjektiva i vår 

studie. Detta betyder att verkligheten baseras på de tolkningar vi gör utifrån individernas 

svar för att återspegla hela verkligheten (Bryman & Bell, 2005, s. 33ff.). 

 

2.3 Vetenskaplig ansats 

Studiens syfte är att utgå från befintliga teorier för att besvara forskningsfrågan om hur 

generationerna ser på  utvalda faktorer i DNA. Användningen av befintliga teorier innebär 

ett deduktivt förhållningssätt. Det som kännetecknar den deduktiva ansatsen är att testa 

eller visa hur insamlad empiri förhåller sig till befintliga teorier, för att se om de stämmer 

överens med verkligheten (Bryman & Bell, 2005, 23-25). Det är vanligt att en 

hermeneutisk kunskapssyn är förknippad med en induktiv forskningsansats (Bryman & 

Bell, 2005, 40). Vår studie vill inte generera nya teorier och därför anser vi att en deduktiv 

forskningsansats är mer anpassad för vårt syfte, eftersom ett induktivt förhållningssätt vill 

utifrån observationer generera nya teorier (Bryman & Bell, 2005, s. 23). 

 

2.4 En kvalitativ forskningsstrategi  

Vi har valt att utgå från en kvalitativ forskningsstrategi eftersom vi vill skapa en förståelse 

över hur medarbetarna upplever trivseln i DNA. En kvalitativ forskningsstrategi tar 

avstånd från naturvetenskapliga modeller och istället lägger fokus på hur individer 

uppfattar och tolkar sin verklighet. (Bryman & Bell, 2005, s. 40) Vår studie vill tolka 

generationerna utifrån den verklighet som finns inom Microsoft Sverige. Därför anser vi 
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att den kvalitativa forskningsstrategi är mer lämplig än en kvantitativ, som har i syfte att 

generalisera respondenternas svar. Vi vill inte generalisera utan förstå individernas 

känslor och åsikter. En kvalitativ forskningsstrategi föreslår vanligtvis en användning av 

ett induktivt angreppssätt för att fokusera på genereringen av teorier, men eftersom vi 

använder oss av befintliga teorier har vi valt att konstruera en kvalitativ forskningsstrategi 

för att närma oss generationerna inom  Microsoft Sverige. (Bryman & Bell, 2005, s. 298; 

Ryen, 2004, s. 25) 

 

2.5 Sammanställning av studiens metod 

Studien bygger på en hermeneutisk kunskapssyn med en problemformulering utifrån en 

konstruktivistisk syn på verkligheten. Det som studeras är vilka hinder och möjligheter 

som två generationer upplever inom DNA. Vi vill endast skapa en större förståelse för 

problemområdet och därför är studiens syfte inte att generalisera. Vår studie vill studera 

individernas känslor i en ny kontext och skulle därför inte vara lika djupgående om vi 

istället valt att generalisera. Vidare intar vi en deduktiv ansats då vi fokuserar på 

förhandsvalda faktorer kopplat till generationerna. För att närma oss medarbetarna väljer 

vi en kvalitativ forskningsstrategi så att vi kan samla in riklig material utav individerna, 

därmed kommer studiens resultat att baseras på våra tolkningar utifrån respondenternas 

svar. 

 

Figur 1. Sammanställning av metod (skapad av författarna, 2013). 

 

2.6 Val av teorier 

Patel & Davidsson (2011, s. 21-23) beskriver att en roll som forskare är att samla in 

information för att analysera och förklara hur relationerna mellan teori och verkligheten 

är utifrån det studerade fenomenet. Teorierna ska täcka fenomenet och de faktorer som 

ska förklaras och därför är det viktigt att förstå existerande information kring det 

studerade objektet. Vår studie började med att vi fick information ifrån vår handledare på 

Microsoft Sverige om företaget och konceptet DNA. Sedan under inspirationsdagen fick 

vi ytterligare information om att konceptet var utvecklat och skapat för Generation Y, 

som kommer att ersätta generationen Baby boomers när de går i pension (Microsoft 

Sverige, 2013). Generation Y är en åldersgrupp som efterfrågar flexibilitet och 

självständighet i arbetslivet (Simoneaux & Stroud, 2010, s. 68f.). Under vår 

litteratursökning hittade vi inga artiklar om hur olika generationer upplever DNA. 

Däremot fann vi karaktäristiska skillnader mellan åldersgrupperna bland annat i 

Simoneaux & Stroud (2010) som förklarar skillnaderna mellan Generation Y, Generation 

X och Baby boomers samt hur dessa ser på exempelvis teknologi,  arbetsetik med flera. 

Vi upptäckte att det fanns distinkta skillnader mellan generationerna och därför blev vi 

nyfikna på hur DNA skulle kunna påverka den äldre generationens trivsel eftersom 

konceptet egentligen är skapad för Generation Y. Vi fann även artikeln New ways of 

working av Blok, Groenesteijn, Schelvis, & Vink (2012) som beskrev de utmaningar som 
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- Positivism               

- Hermeneutik

Hermeneutik

Forskningsansats           
- Deduktiv                  
- Induktiv

Deduktiv

Forskningsstrategi 
- Kvalitativ                     
-Kvantitativ

Kvalitativ
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fanns för organisationer som ville övergå till DNA. Vidare hittade vi även litteratur 

skriven av bland annat Norrman Brandt (2006) som poängterade att medarbetare behöver 

kunna kontrollera balansen mellan arbete och fritid för att känna sig tillfredsställd på 

arbetsplatsen. Vi upptäckte även att det var andra faktorer som kunde påverka de 

anställdas trivsel och detta är exempelvis från Abrahamsson (2005) som nämner olika 

faktorer såsom tillit, känsla av sammanhang, engagemang, motivation, arbetsstyrning och 

organisering samt yttre faktorer som villkor, fysiska arbetsmiljön och löner. Vi fann även 

intressant litteratur om virtuellt arbete skriven av bland annat Kurland & Bailey (1999). 

Vår teoretiska referensram kommer därför bland annat beröra dessa teorier. Det som vi 

har i fokus kommer vara DNA, den äldre generationen samt trivsel där de utvalda 

faktorerna vi vill studera kommer att ingå. Se Appendix 1 för en översikt av våra 

vetenskapliga artiklar. 

 

2.7 Litteratursökning 

För att få en överblick av forskningsområdet använde vi oss av databasen EBSCO och 

sökmotorn Album på Umeå universitetsbibliotek. Dessa hjälpmedel finns  tillgängliga för 

oss studenter på Umeå universitet. I EBSCO har vi endast använt oss av engelska sökord 

eftersom databasen endast stöder engelska. Däremot har vi genom Album använt oss av 

både svenska och engelska ord för att hitta relevant litteratur. När vi har sökt efter 

vetenskapliga artiklar genom EBSCO har vi använt oss av en avancerad sökfunktion för 

att precisera vår sökning. Denna sökfunktion visade endast de artiklar som var peer 

reviewed, vilket innebar att artiklarna var vetenskapligt granskade. Artiklar som är 

vetenskapligt granskade anser vi håller hög standard och är tillförlitliga, vilket bidrar till 

en högre trovärdighet i vår studie. 

 

Vid första träffen med vår handledare på Microsoft beskrevs DNA med begreppet ett 

digitalt arbetssätt, vilket medförde att vårt första sökord var digitalt. Utifrån sökordet 

upptäckte vi andra ord som visade sig vara relevanta och därför kombinerade vi sökorden. 

Därefter hittade vi artiklar rörande begreppet virtual och andra begrepp som 

telecommuniting, mobile och telework.  De vetenskapliga artiklar som rörde dessa 

begrepp beskrev oftast de utmaningar som uppkom med att arbeta virtuell, exempelvis 

påverkade virtuellt; belonging, satisfaction, trust, mentoring och communication. 

Därmed började vi att söka på olika faktorer som trust, belonging, mentoring, coaching 

och med flera och utifrån dessa hittade vi ytterligare sökord som vi kunde använda för att 

finna relevant litteratur. Från Microsoft Sverige fick vi även en artikel skriven av Gates 

(2005) som hade titlen; Digital workstyle: The new world of work. Genom denna artikel 

började vi även söka på the new way of work vilket visade sig vara ett begrepp som 

motsvarade ’Det nya arbetslivet’. Vidare fann vi en artikel skriven av Blok, Groenesteijn, 

Schelvis & Vink (2012) där de nämnde fyra aspekter som krävdes för att en organisation 

skulle kunna arbeta mer flexibelt. De nämnde även hur the new way of work kunde 

påverka medarbetarnas beteenden och företagets resultat. Efter att vi hade sökt med 

engelska sökord började vi även att söka på svenska. Där använde vi begreppet det nya 

arbetslivet, resultatet av sökordet visade att begreppet beskrevs olika beroende på årtal 

och kontext. När vi sökte efter generationerna började vi med att söka på generation at 

work genom EBSCO. Därefter hittade vi relevanta sökord som vi kunde använda för att 

bredda vår sökning som ledde oss till artiklar som jämförde de karaktäristiska 

skillnaderna mellan de generationerna. De sökord som användes var generation gaps, 

generations difference och generation attributes. Vi fann även en artikel skriven av 

Houck (2011) som hade sammanställt generationernas karaktäristiska skillnader i 
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tabeller, utifrån en artikel skriven av Simoneaux & Stroud (2010) som vi ansåg var 

intressant till vår studie. 

 

Tabellen nedan visar de sökord vi använt oss av kategoriserad utifrån tre områden. 

Sökorden har använts enskilt men även kombinerat med andra sökord för att hitta fler 

vetenskapliga artiklar. Under forskningsprocessen har vi även löpande gjort 

kompletterande sökningar för att hitta mer information. Vissa artiklar och litteratur som 

vi har använt i studien har upptäckts genom att studera referenslistorna från andra 

vetenskapliga artiklar och på så sätt har vi kommit på fler sökord och kunnat bredda vår 

sökning kring vetenskapliga artiklar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell I. Litteratursökning (skapad av författarna, 2013). 

 

2.8 Kritik av sekundärkällor 

Det finns i huvudsak två typer av data i vårt arbete, nämligen primärdata och 

sekundärdata. Primärdata är den data som kommer att genereras av oss från våra 

intervjuer. Vår sekundärdata är den data som samlats in från tidigare undersökningar 

såsom vetenskapliga artiklar, kurslitteratur och hemsidor. Vid en studie är det viktigt att 

vara kritisk till sekundärkällor och data som vi inte personligen har samlat in, eftersom vi 

inte är bekanta med undersökningens komplexitet. Detta gör att det kan vara svårt att 

bedöma kvalitén på artiklarna (Bryman & Bell, 2005, s. 230-247).  

 

Litteraturen i vår studie består främst av vetenskapliga artiklar. Vi anser att dessa källor 

har en hög trovärdighet då de är publicerade och även vetenskapligt granskade. Den 

information vi har använt oss av om Microsoft och deras arbetssätt kommer från 

Microsofts från presentationerna under inspirationsdagen. Utöver det har vi även använt 
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vetenskapliga artiklar som tar upp om Microsoft Nederländernas införande av DNA, som 

exempelvis Van Heck (2012, s.175ff.). I artikeln skriven av Blok et al. (2012, s. 5075ff.) 

går det även att läsa mellan raderna och förstå att det är Microsoft författarna hänvisar till 

trots att de valt att dölja bolagetsnamn. Dessa artiklar anser ger en översiktlig bild över 

konceptet men även de svårigheter som författarna anser om DNA, vilket bland annat är 

valet till de faktorer som vi ska studera; tillhörighet, förtroende och handledning. Vi är 

medvetna om att informationen vi fått ifrån Microsoft kan vara förvrängd men samtidigt 

har vi kunnat säkerhetsställa våra källor genom intervjuerna, vilket gör att vi anser att 

dem är tillförlitliga. 

 

De vetenskapliga artiklar som vi ansett intressant för vår studie har vi sökt upp 

ursprungskällan på och varit noga att vi använt den som referens i vår studie. Att använda 

ursprungskällan höjer trovärdigheten genom att kunna fastställa att innehållet är rätt samt 

att informationen vi använt inte har blivit påverkat av andra forskare. Vidare har vi också 

alltid försökt att finna den senaste upplagan för de källor vi använt för att skapa en högre 

trovärdighet på våra källor.  

 

Vi är medvetna om att de vetenskapliga artiklarna och litteratur samt källor vi använt oss 

av är ifrån olika årtal, andra delar av världen och att samhället har sett olika ut. Samtidigt 

är vi medvetna om att Microsoft Sverige är ett Amerikanskt bolag och som drivs med 

direktiv ifrån det landet. Detta har även respondenterna påpekat, att bolagets kultur följer 

den Amerikanska strukturen. Därför anser vi att de vetenskapliga artiklarna som till större 

delen kommer ifrån Amerika är applicerbar till vår studie, eftersom Microsoft Sverige är 

ett amerikanskt bolag. Artiklarna kring generationerna anser vi är väldigt generella för 

generationerna och därför är även de är applicerbara på medarbetarna på företaget. 

Däremot litteratur kring virtuellt arbete har vi sett att det finns en utveckling och det märks 

ifrån hur sökorden har utvecklats från distansarbete till virtuellt arbete och detta är på 

grund av teknologin utveckling. Vi tycker det är viktigt att ta med litteratur ifrån olika 

årtal för att visa på fenomenet DNA har funnits sedan tidigare och att det även idag, 

utvecklas och är aktuellt.  

 

2.8.1 Äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet  

För att hålla oss källkritiska har vi även använt oss av de fyra källkritiska principerna som 

Thurén (2005, s. 13f.) anser är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Äkthet 

menar att källan ska vara säkerhetsställd så att den inte är en kopia av någon annans verk 

(Thurén, 2005, s. 19). För att säkerställa detta krav har vi vid litteratursökningen enbart 

använt oss av vetenskapligt granskade artiklar, vilket håller en hög standard och därmed 

kunnat fastställa att kriteriet för äkthet uppfyllts. Vid första kontakten med Microsoft 

Sverige skickade företaget oss en artikel skriven av Gates (2005) som beskrev om 

framtidens arbetsplats. Gates (2005) ansåg att arbetsplatsen behövde övergå till ett mer 

digitaliserat och flexibelt arbetssätt, för att anpassa sig till den förändrade individens 

livsstil.  Denna artikel innehöll inga referenser utan handlade om Gates (2005) egna 

åsikter och erfarenheter. Vilket kan ses som en riskfylld källa men då Microsoft använder 

artikeln som en grund och inspiration till DNA så anser vi att äktheten är uppfylld. 

 

Tidssamband innebär att en källa blir mer trovärdig desto nyare den är (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s. 226; Thurén, 2005, s. 30). Majoriteten av vår valda litteratur är 

publicerade inom de närmsta åren eftersom vi anser att de aspekter ‘Det nya arbetslivet’ 

berör teknologin, människan och arbetsplatsen som är ett ständigt utvecklade 

forskningsområde. När vi har sökt efter litteratur har vi valt att inte begränsa vår sökning 
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till vissa årtalsintervaller, eftersom vi ansåg att det var viktigt att inkludera tidigare 

forskning också. Tidigare forskningar skapar en större vy på det studerade objektet, 

exempelvis var det intressant att få en förståelse hur liknande delar av DNA tidigare 

används och hur det har utvecklas till dagens koncept. Detta menar Johansson-Lindfors 

(1993, s. 89f.) kan ge studien en bredd. Vi har exempelvis även valt att använda oss av 

artikeln av Ashforth & Mael (1989) för att visa att tillhörighet är ett område som för  

många år tillbaka har studerats. 

 

Kriteriet angående oberoende behandlar om källan i största mån inte ska vara påverkad 

av någon annan (Thurén, 2005, s. 34). Med detta menas hur många mellanled 

informationen passerat. Om informationen har blivit refererad många gånger tidigare så 

ökar risken för att författarna har påverkat källan, genom att vinkla eller ge en missvisande 

bild av informationen. (Alvesson-Sköldberg, 2008, s. 226) Vi har tagit hänsyn till detta 

genom att alltid söka upp ursprungskällan och använt den för att säkerhetsställa att 

litteraturen är oberoende. I exempelvis artikeln av Houck (2011) har vi upptäckt att det är 

många delar i studien är baserad på Simoneaux & Stroud (2010) forskning, vilket har 

gjort att vi använt oss av Simoneaux & Stroud (2010) som är ursprungskällan för att 

uppfylla kriteriet för oberoende. 

 

Slutligen innebär kriteriet av tendensfrihet att informationen vi använt i vår studie inte 

bör vara medvetet eller omedvetet vinklad (Alvesson-Sköldberg, 2008, s. 226). I artikeln 

av Simoneaux & Stroud (2010) presenterar de likheter och skillnader bland de olika 

generationerna överskådligt, men författarna har inte visat hur de gått tillväga för studiens 

resultat. Vi ansåg att detta kan ha varit på grund av att de bedriver ett konsultbolag och 

därmed används deras publiceringar även till marknadsföringssyfte. Trots detta är artikeln 

vetenskapligt granskad och har även varit till grund på Houck (2010) forskning, därmed 

anser vi att artikeln är trovärdig. 
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  TEORIER 

I detta kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning och teorier som är relevanta 

för vår studie. Vi kommer i början av detta kapitel att visa vår teoretiska modell, det som 

även presenteras är ‘Det nya arbetslivet’, generationerna Baby boomers och Generation 

X och de valda faktorerna. Slutligen kommer vi att sammanställa en teoretisk referensram 

för att skapa en översiktlig bild på de teorier som vi i de fortsatta kapitlen kommer att 

beröra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Vår teoretiska modell (skapad av författarna 2013). 

 

3.1 Teoretisk modell 

I vår teoretiska modell består grundstenarna av trivsel, DNA och generationer. Dessa 

grundstenar kommer vi att behandla löpande i detta avsnitt och i slutet sammanställs vår 

teoretiska referensram som vi kommer att använda oss av senare i denna studie.  

 

3.2 Det nya arbetslivet  

Dagens människor lever i ett rörligare samhälle där de pendlar mellan arbete och hem 

eller reser långa sträckor för att hinna med alla sysslor. Människan är ständigt 

uppkopplade på nätet, har tillgång till bil och mobiltelefon.  Detta har medfört en kultur 

av hastighet och platsoberoende, där människan präglas av resor i arbetslivet såväl som 

privat. En viktig orsak till den ökade rörligheten är att både transport- och 

kommunikationsteknologin har utvecklas och blivit tillgängligare, snabbare och billigare.  

(Frändberg et al., 2005, s. 9) ‘Det nya arbetslivet’ har vuxit  fram med tiden och därför 

har det varit möjligt att följa utvecklingen av konceptet. Konceptet har olika benämningar 

såsom digital workplace, gränslöst arbete, virtuell arbetsplats, distansarbete, flexibelt 

arbetssätt, digitalt arbetssätt med flera (Allvin et al., 2006, s. 17ff.; Karlsson & Eriksson, 

2000, s. 14f.; Kurland & Bailey, 1999, s. 53-58, s.109; Miller, 2012, s. 2-5; Young, 1991, 

s. 19-21 ). Utvecklingen har gjort att framväxten av förändringar på en arbetsplats har 

varit möjlig och detta i sin tur har bildat konceptet ’New Way of Working’ (NWW), även 

kallad ’Det nya arbetslivet’. Konceptet tar hänsyn till fyra olika aspekter på ett företag; 

den fysiska platsen, teknologin, organisationsledning och arbetskulturen. Det är dock 

viktigt att poängtera att DNA är ett begrepp som har växt fram med tiden och termen kan 

därför ha olika definitioner beroende på tidsperiod. Grundidén med att arbeta utifrån DNA 

har utvecklats med fokus på människan som allt mer efterfrågar flexibilitet och balans 

mellan arbete och fritid. (Allvin et al., 2006, s. 22f.; Blok et al.,2012, s. 5075; Raghuram 

& Wiesenfeld, 2004, s. 259; Van Heck et al., 2012, s.175ff.) Genom digitala hjälpmedel 

som exempelvis mobiler, datorer och  programvaror kan medarbetarna utföra sina 

arbetsuppgifter oberoende av plats (Pazos et al., 2013, s. 68f.; Wang & Haggerty, 2009, 

s. 572). Generation Y kommer att ersätter generationen Baby boomers när de pensioneras 

och därför är det viktigt att arbetssätten är anpassade för de kommande medarbetarna 

(Mirosoft, 2013). Den nya generationen har annorlunda värderingar och efterfrågar ett 
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arbete med möjlighet till flexibilitet, för att kunna hitta en balans mellan fritid och arbete 

(Simoneaux & Stroud, 2010, s. 68). Genom DNA skulle medarbetarna exempelvis kunna 

ha virtuella möten istället för att behöva resa till en specifik plats för att träffas fysiskt. 

DNA skulle spara både på tid och resurser för medarbetarna och de skulle istället kunna 

använda tiden till att exempelvis vara med familjen och därmed känna kontroll och ha en 

balans över arbete och fritid. Ett flexibelt arbetssätt gynnar även företaget eftersom de 

kan reducera kontorsytorna och därmed minska deras utgifter och är har medarbetarna 

kontroll över balansen mellan arbete och fritid kan de även prestera bättre. (Microsoft 

Sverige, 2013) 

 

3.2.1 Balans mellan arbete och fritid 

Den stigande utbildningsnivån har medfört att synen på arbete och fritid har förändrats. 

Enligt en opinionsundersökning som gjorts i Sverige och andra länder i Västeuropa, har 

den kommande Generationen Y högre krav på fritid i relation till arbete. Det som håller 

på att ske i arbetslivet är att allt fler högutbildade med förmågan och viljan till att ta eget 

ansvar ökat. En annan utvecklingstrend är också betydelsen av den psykosociala 

arbetsmiljön då det sker en förändring av attityder för arbete och fritid. Dessa trender 

kommer att ställa krav på förändringar av arbetsutformningen inom organisationer. 

(Rubenowitz, 2004, s. 73f.) Enligt Norrman Brandt (2006, s. 199) uppstår en balans när 

individen har kontroll över hur och när de ska arbeta. Balansen i livet upplevs olika 

beroende på individen och kan variera under livsperioden men det viktigaste är att 

individen upplever en tillfredsställelse. Simoneaux & Stroud (2010, s. 68) menar att det 

finns en skillnad i generationernas attityd för balans mellan arbete och fritid. De menar 

att balans inte är så viktigt för Baby boomers eftersom de arbetar för att leva medan 

Generation X anser att det är viktigt att ha en balans. Kugghjulet visar att det behövs en 

balans på arbete och fritid, om ena kugghjulet stannar så kommer även de andra att stanna 

och det betyder att individen inte är tillfredsställd. Norrman Brandt (2006, s.199f.) 

beskriver att det skiljer sig från individ till individ på vilken typ av balans de eftersträvar 

och vill ha i livet, eftersom individer har olika behov av avkoppling eller sociala 

relationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Balansskillnader mellan generationerna (skapad av författarna, 2013). 
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Förändringen i arbetsetik hos människan har gjort att arbete inte bara ses som en 

försörjning utan även till etiska värden (Herrman, Nilsson, Snis & Flensburg, 2010, s. 

191). Den yngre generationen eftersträvar idag ett arbete som går att kombinera med 

fritidsaktiviteter och sin karriär (Sturges & Guest, 2004, s. 5; Sturges, 2012, s. 1540-

1542). En bristande förståelse för medarbetarnas behov från arbetsgivarens sida kan leda 

till att anställda söker sig till andra arbetsplatser (Johnson & Chadwick, 2009, s. 36). 

Såldes bör företag försöka anskaffa en större förståelse och kunskap om vad medarbetarna 

efterfrågar för att kunna tillfredsställa dem (Sturges & Guest, 2004, s.5; Sturges, 2012, s. 

1555). De företag som har förmågan att anpassa sig efter förändringar och som kan 

bemöta människornas behov blir också respekterade som en attraktiv arbetsplats (Johnson 

& Chadwick, 2009, s. 34-38; Sandberg & Targama, 1998, s. 13,15).  

 

En av anledningarna till den ökade forskningen inom DNA under de senaste åren är att 

allt fler företag börjar intressera sig för konceptet, som i längden kan gynna hela 

organisationen (Allvin et al., 2006, s.17ff.; Blok et al., 2012, s. 5075). Det finns en del 

brister i forskningen om hur DNA upplevs utifrån medarbetarnas och generationernas 

perspektiv (Blok et al., s. 5075). När ansvaret lämnas över till individen tvingas personen 

själv att definiera, planera och ta ansvar för det egna arbetet. Detta resulterar i att 

medarbetaren måste hinna göra allt själv och hantera den osäkerhet som organisationen 

tidigare tillhandahållet. Gränserna mellan arbete och fritid suddas ut och för de individer 

som inte klarar av att styra och avgränsa arbetet ifrån fritid kan det i längden resultera i 

negativa konsekvenser. (Allvin, Wiklund, Härenstam & Aronsson, 1999, s. 32-38) De 

höga krav som ställs på medarbetaren kan göra att individer känner sig ensamma, 

isolerade och utelämnade (Kurland & Bailey, 1999, s. 58) Exempelvis kan bristen på ett 

socialt sammanhang som stöd och informationsutbyte påverka medarbetarna negativt 

(Allvin et al., 1999, s. 36). Allvin et al. (2006, s. 149- 153) menar att människor arbetar 

för mycket och för länge eftersom de inte längre är beroende av kontoret när de utför 

arbetet. Att ha hög kontroll på sitt arbete kan underlätta för medarbetaren att skapa balans 

mellan arbete och fritid. DNA ger medarbetarna verktygen och friheten att utföra arbetet 

oavsett tid och plats sedan är det medarbetarens ansvar att kunna planera och utföra 

arbetet, samtidigt kan det skapa en hög arbetsbelastning om medarbetaren inte får det stöd 

som behövs ifrån andra medarbete eller chefer vilket kan ge negativa konsekvenser. 

 

3.2.2 Lämpliga branscher för DNA 

Även om DNA är ett koncept som fått ett ökat intresse anser Miller (2012, s. 20) att 

organisationerna behöver undersöka om deras bransch eller företag kan använda sig av 

DNA. Exempelvis är frisörsalonger och restauranger några branscher som DNA inte 

skulle kunna fungera inom eftersom arbetet skapas tillsammans med kunden alternativt 

gästen. De branscher som Allvin et al. (2006, s. 36) anser tillämpade för konceptet är 

branscher inom data, telefoni och media. Vidare föreslår Allvin et al. (2006, s. 36) även 

att det finns branscher som har möjlighet att arbeta utifrån DNA till viss del. Dessa företag 

kan exempelvis vara inom internetutveckling, bioteknik, service- och spelbranschen.   

 

3.2.3  Förändringar på arbetsplatsen 

Under en kort tid har det skett en stor spridning av persondatorer, mobiltelefoner och 

tillgängligheten till Internet i vår omgivning (Frändberg et al., 2005, s. 89). Detta har 

medfört ett skifte i arbetslivet och resulterat i nya kontexter med ökad flexibilitet (Miller, 

2012, s. 19-21). En ökad rörlighet och konkurrens bland företagen innebär att det blir en 

snabbare omsättning av innovationer, teknologier och produkter (Nathorst-Böös, 2006, s. 



19 

 

20f.). I takt med samhällets utveckling har företag blivit mer konkurrensmedvetna och 

detta har lett till att företag måste anpassa sig för det föränderliga klimatet. 

Implementeringen av DNA innebär att organisationer kan bli mera flexibel dock innebär 

detta att flexibiliteten inte endast ska anpassas för företagsledningen utan även för de 

anställda. (Karlsson & Eriksson, 2001, s. 11,14f.) Enligt Nathorst-böös (2006, s. 47) 

efterfrågar de anställda efter arbetsplatser där det råder öppenhet, fria flöden mellan olika 

enheter. Detta medför att det är enkelt för anställda att bland annat ställa om sig inför nya 

projekt. Vidare efterfrågar anställda ytor för både för gruppmöten men även för enskilt 

arbete. Bodin Danielsson (2010, s. 605) menar att arbetsmiljön är avgörande för anställda, 

eftersom det är en omgivning som påverkar dem dagligen. Anställda påverkas av hur 

arbetsplatsen är uppbyggd och om det är fysiskt stimulerande samt på övriga symboliska 

detaljer.  

  

En organisation består av olika människor i varierande ålder som har olika erfarenheter 

och synsätt som oftast präglats av sin samtid (Simoneaux & Stroud, 2010, s. 66f.). 

Förändringar i organisationer kan därför väcka många känslor för de som är inblandade. 

Många gånger kan förändringar innebära byte av arbetsuppgifter, avdelningar samt att få 

arbeta med andra arbetskamrater. Detta kan både upplevas positivt samtidigt som det kan 

skapa oro för vissa individer, hur det upplevs är väldigt individuellt. Av den orsaken 

innebär det att det kan ta olika lång tid för medarbetarna att finna sig till rätta igen. En 

förändring behöver inte innebära ny teknik eller arbetsmetod utan kan även vara en 

känslomässig process, vilket företag måste beakta vid genomförande av förändringar. 

(Jonsson & Silfverberg, 2001, s. 54) Medarbetare ifrån olika generationer kommer därför 

att uppleva trivseln i DNA olika. Johnson & Chadwick (2009, s. 34-38) beskriver att 

medarbetarna strävar efter att få möjlighet att vara självständiga och flexibla. Att arbeta 

flexibelt innebär att medarbetarna har friheten att kunna arbeta vart och när de vill. Detta 

anses resultera i att det blir lättare att finna en balans mellan arbete och fritid, eftersom 

medarbetarna kan lägga upp ett schema som är personligt anpassat. De kan exempelvis 

avgöra när de vill arbeta, ha fritidsaktiviteter eller spendera tid med familjen (Blok et al., 

2012, s. 5075; Johnson & Chadwick, 2009, s. 34-38;  Kurland & Bailey, 1999 s. 62f.). 

Eftersom olika generationer präglas av sin samtid kommer de ha varierande åsikter kring 

att vara flexibel på en arbetsplats. Vår studie har därför syfte att skapa en förståelse om 

hur två olika generationer upplever hinder och möjligheter i en ny kontext. 

 

3.3 Generationer av medarbetare 

På dagens arbetsmarknad finns det medarbetare från olika generationer (Benson & 

Brown, 2011, s. 1843) Alla generationers har olika livssyn, förväntningar av arbetet samt 

motiveras av olika faktorer (Marshall, 2004, s. 18-23). Majoriteten av arbetskraften utgörs 

av åldersgruppen Baby boomers, denna grupp ser bland annat syftet med att arbeta som 

ett sätt att finansiera sig. I arbetet föredrar de att arbeta kollektivt och att träffas ansikte-

mot-ansikte vid möten. Sedan finns det en åldersgrupp som kallas för Generation X och 

denna grupp värderar möjligheten till en balans mellan fritid och arbete högre i 

jämförelsevis med Baby boomers. De vill även utföra sitt arbete oavsett tid och rum. 

(Beekman, 2011, s. 15f.) Varje generation är influerad av sin uppväxtperiod och delar 

erfarenheter av den tidens musik, kultur, ekonomiska och politiska förändringar som gör 

att de kan ha liknade värderingar (Kotler & Keller, 2006, s. 235f.). Åldersgrupperna 

påverkas olika av förändringar på arbetsplatsen, eftersom de har olika typer av 

erfarenheter och syn på arbete som präglas av sin samtid (Simoneaux & Stroud, 2010, s. 

66f.). Exempelvis anser Generation X att det ska finnas en balans mellan arbetslivet och 

privat, medan Baby boomers anser att de inte behövs eftersom arbetet är till för att 
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överleva (Simoneaux & Stroud, 2010, s. 68). Detta är något som chefer och ledare 

behöver ta hänsyn till genom att ha olika styrsätt, eftersom de är olika så kan det leda till 

konflikter när de arbetar under samma företag (Marshall, 2004, s. 18; Kennedy, 2003, 

s.21f.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Generationer (skapat av författarna, 2013). 

 

3.3.1 Baby boomers 

Människor i åldersgruppen födda år 1946-1964 utgörs av som tidigare nämnt av gruppen 

Baby boomers, som är en generation som snart går i pension (Lindgren et al., 2005, s. 

13).  Jegers (2001, s. 20f.) beskriver att om mer än 10 år kommer nästan 40 % av denna 

arbetsstyrka att ha gått i pension, vilket innebär att arbetsgruppens erfarenheter och insikt 

också kommer att försvinna. Därefter kommer Baby boomers till mesta dels ersättas av 

Generation Y, vilket Microsoft vill förbereda genom att införa arbetssättet DNA. Baby 

boomers är den största generation gruppen och detta har medfört att de har fått kämpa för 

sin position på arbetsplatsen på grund av konkurrensen ute på arbetsmarknaden. Denna 

åldersgrupp tror på förändringar och expansioner eftersom under 40-talet var ekonomin 

instabil. Omvärlden präglades av våld och därför sägs det att människorna ifrån den 

generationen är villiga att kämpa för frihet och värderar även familjen högt. Baby 

boomers var även den generation som upplevt flest omorganisationer i arbetslivet, allt 

från decentraliseringsprocesser till personalomflyttningar samt globalisering. På grund av 

de blivit utsatta för samhällsförändringar när de växte upp har de därmed lärt sig att följa 

förändringarna när de kommer (Jegers, 2001, s. 27f.; Simoneaux & Stroud, 2010, 68f.). 

Övergången till DNA på Microsoft kan vara en fördel för Baby boomers, eftersom de 

teoretiskt sett är vana vid förändringar och därför kan de kanske anpassa sig till den nya 

kontexten lättare. 

  

Baby boomers klassas som åldersgruppen som “älskar och brinner” för sitt arbete och 

arbetar därför långa dagar. Många medarbetare stannar  därför gärna kvar i samma företag 

upptill 30 år (Simoneaux & Stroud, 2010, s. 67, 69f.). Det här skiljer sig ifrån den yngre 

generationen som i genomsnitt byter arbete tolv gånger under hela sitt yrkesliv (Johanson 

& Chadwick, 2009, 34-36). Baby boomers har fördelar av att vara bra lagspelare, de gillar 

även att umgås med medarbetarna och är service- samt  relationsorienterade. För att 

uppmuntras på arbetsplatsen vill denna generation helst ha god lön eller hög status 

(Simoneaux & Stroud, 2010, s. 68f.). Detta stämmer väl med Hansen & Leuty  (2012, s. 

34, 44ff.) som konstaterar att Baby boomers helst vill ha bra arbetsförhållanden, eftersom 

de strävar efter att arbeta långsiktigt i en organisation. De är även ute efter gott 

kamratskap och vill bli kompenserade för sin arbetsprestation. Övergången till DNA har 

Generationer

Baby boomers

•1946-1964

Generation X

•1965-1980
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gjort att arbetsgemenskapen inte är lika samlad som tidigare då de inte längre sitter 

avdelningsvis (Microsoft, 2013). Detta kan påverka Baby boomers trivsel som gillar att 

ha god sammanhållning till medarbetarna. Simoneaux & Stroud (2010, s. 67) menar att 

den här generationen inte blev upplärd av att använda teknologier men däremot var de 

den första gruppen som fick nya teknologier på arbetsplatsen. Vidare menar Simoneaux 

& Stroud (2010, s. 70) att det teknologiska gapet på arbetsplatsen, skiljer sig stort från 

deras vardag på grund av att teknologi ständigt förändras på arbetsmarknaden (Blok, et 

al, 2012, s. 5075). Åldersgruppen förstår att teknologi är ett bra hjälpmedel för att 

kommunicera och hitta information men de har svårigheter att förstå den teknologiska 

appliceringen inom organisationen (Simoneaux & Stroud, 2010, s. 70f.).  

 

3.3.2 Generation X 

Den här generationen är människor som tidigare nämnt är födda mellan år 1965 och 1980. 

Generation X är väldigt självständiga eftersom deras uppväxt präglades av att föräldrarna 

(Baby boomers) arbetade många timmar. Detta gjorde att Generation X var tvungen att 

klara sig på egen hand och har därför blivit oberoende av andra. Det också därför 

anledningen till att de värdesätter ett flexibelt arbete, där de kan finna balans mellan arbete 

och fritid. (Simoneaux & Stroud, 2010, s. 68) Beekman (2011, s. 15f.) menar att 

generationen växte upp under en tid som präglades av politiska, ekonomiska och sociala 

faktorer, vilket har medfört att åldersgruppen ifrågasatte ledarskap. Generation X 

förändrade arbetsmiljön inom organisationer eftersom de ansåg att balans mellan arbete 

och fritid var viktigt, denna åldersgrupp vill därför inte arbeta många timmar.  De vill 

vara tidseffektiva när de utför sina arbetsuppgifter och vill därför att människor ska vara 

uppriktiga. Generation X uppskattar även frekventa återkopplingar på deras 

arbetsuppgifter. (Simoneaux & Stroud, 2010, s. 68f.) Generation X sägs vara sämre på att 

socialisera sig på arbetsplatsen i jämförsele med Baby boomers eftersom de föredrar att 

arbeta självständigt (Simoneaux & Stroud, 2010, s. 68f.). Enligt Marshall (2004, s. 18) 

vill denna generation ha väl definierade mål för att veta vad som behöver utföras, 

arbetsuppgifterna måste även vara motiverande annars kan de välja att byta arbetsgivare. 

Enligt Levine (2013, s. 293) är denna generation de första globala användarna av 

teknologin vardagligt, exempelvis använde de e-post för att kommunicerade med 

företagskontakter och kunder. Generation X är enligt Simoneaux & Stroud (2010, s. 68-

70) en åldersgrupp som behöver använda teknologi för att kunna vara effektiv. Denna 

generation lärde sig att använda teknologi genom skolan, vilket skiljer sig mot Baby 

boomers som lärde sig att använda teknologi på arbetsplatsen.  Mitchell, McLean & 

Turner (2005, s. 30) menar att Generation X har höga preferenser när det gäller att 

använda teknologi, vilket gör att Generation X kan uppleva tillämpningen av teknologin 

som ett dagligt verktyg inom DNA. 
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Tabell II. Skillnader på generationerna (Skapad av författarna, 2013). 

 

3.4 Medarbetarens trivsel 

För att medarbetaren ska känna sig tillfredsställd på arbetsplatsen måste de känna makt 

över sin arbetssituation och att de får stöd från chefer eller ledare (Eriksson & Johansson, 

2001, s. 52-54; Norrman Brandt, 2006, s. 199-211). Även faktorer som känslan av att vara 

med i ett sammanhang, god arbetsgemenskap, stimulans och optimal arbetsbelastning är 

betydande för medarbetarens upplevda trivsel. (Rubenowitz, 2004, s. 97) Om 

medarbetarens behov inte tillgodoses kan det få konsekvenser i form av minskad 

arbetsmoral och självkänsla (Rubenowitz, 2004, s. 63f.).  Det är kombinationen av alla 

faktorer på arbetsplatsen som påverkar de anställdas upplevda trivsel (Bodin Danielsson, 

2010, s. 660). Medarbetarna vill kort sagt inte bli sedda som varor utan som levande 

individer med förmåga att uträtta något meningsfullt tillsammans med andra (Eriksson & 

Johansson, 2001, s. 52-54). Införandet av DNA betyder förändringar i många aspekter 

och därför är det ännu viktigare att studera medarbetarna ifrån de olika generationerna, 

speciellt nu när arbetssättet och arbetsplatsen har blivit annorlunda. 

 

Generationerna har olika synsätt kring förändringar på arbetsplatser (Simoneaux & 

Stroud, 2010, s. 66f.). Detta gör att övergången till DNA kan ha olika inverkningar på 

medarbetarnas trivsel. Bonnerup & Hasselager (2010, s. 127) menar att övergångar i 

organisationer kan göra att medarbetarna upplever en minskad känsla av tillhörighet. När 

arbetsplatsen förändras ändras också värden och idéer som har byggts upp organisationer 

och medarbetarnas syn under lång tid. Därför kan övergången vara känsligt och tolkas 

som en förlust för dem. Det är svårt att skapa en rättvis bild på hur de anställda verkligen 

upplever sin trivsel och trots att orsakerna kan vara klara anses det svårt att åtgärda 

problemen. (Rubenowitz, 2004, s. 99) Anställda måste kunna släppa taget om gamla 

vanor, arbetssätt och rutiner för att skapa nya insikter och därmed kunna genomföra sitt 

arbete annorlunda (Nathorst-böös, 2006, s. 47f.). Microsofts övergång till DNA har 

medfört en förändring på arbetsplatsen, där de inte längre har fasta kontorsplatser utan 

 Baby Boomers Generation X 

Arbetsetik Brinner för sitt arbete. 

 

Effektiv och produktiv. 

Karriärmöjligheter. 

Uppmuntran Status, lön. Frihet. 

Teknologi användning Upplärd på arbetsplatsen. Upplärd genom skolan. 

Syn på teknologi Svårt att förstå 

appliceringen av teknologi 

inom företaget. 

Beroende av att använda 

teknologi dagligen. 

Arbetssätt Bra lagspelare. Vill helst arbeta 

självständigt. 

Arbetsfördelar Anställningstrygghet. 

Driven. 

Lojal mot företaget. 

Självständig. 

Teknisk upplärd. 
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gemensamma platser och möjligheten till att arbeta när och vart är upp till individernas 

ansvar (Microsoft, 2013).  

  

3.4.1 Utmaningar med trivseln 

Vid införande av DNA fanns det medarbetare som hade olika roller, åldersgrupper och 

kön (Microsoft, 2013). Därför är det viktigt att ta hänsyn till att det finns olika 

medarbetare på en arbetsplats. Abrahamsson (2005, s. 44f.) menar att människans trivsel 

och arbetsglädje beror på flera komplicerade faktorer; tillit, känsla av sammanhang, 

engagemang, motivation, arbetsstyrning och organisering samt yttre villkor som den 

fysiska arbetsmiljö och löner. Känslan av att ett sammanhang kan förändras eftersom fasta 

kontorsplatser försvinner, samtidigt som medarbetarna får mer frihet att arbeta när och 

var de vill. Detta gör att känslan av tillhörighet kan upplevas annorlunda, eftersom de 

anställda sällan träffar sina arbetskollegor och när den sociala biten minskas kan det 

påverkar förtroendet. Hur medarbetarna får socialt stöd och handledning kan också vara 

avgörande för hur de upplever trivseln. De psykologiska faktorerna för en god arbetsmiljö 

förändras och blir annorlunda vid DNA, eftersom medarbetarna blir mer flexibla när 

samarbeten kan ske virtuellt. Detta i sin tur påverkar medarbetarnas arbetsklimat och 

företagskulturen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. De valda faktorerna  (skapad av författarna, 2013). 

 

3.4.2 Tillhörighet 

Arbetsplatsen är en daglig plats där majoriteten av befolkningen i samhället spenderar 

minst 40 timmar i veckan (Bodin Danielsson, 2010, s. 1). Tillhörighet bygger på att det 

finns aspekter som individen delar med andra individer som har likvärdig syn (Bonnerup 

& Hasselager, 2010, s. 173). Individen har ett behov av att känna bekräftelse, vilket anses 

som ett grundläggande behov för människan. Människor väljer att ingå i grupper för att 

känna gemenskap, de vill föra dialoger för att ventilera tankar, idéer och känslor. 

(Stenberg, 2011, s. 174) Implementeringen av DNA på Microsoft vill uppmuntra 

medarbetarna till ett flexibelt arbetssätt. Därför har de valt att inte längre ha fasta 

kontorsplatser och på så sätt kan de även skapa en plattare organisation. (Microsoft, 2013) 

Samtidigt kan detta leda till andra konsekvenser såsom att  medarbetarna känner en 

minskad tillhörighet till arbetsplatsen när kontorsplatserna inte är lika personliga längre, 

eller när de sällan träffar sina arbetsgrupper och avdelningar. Hur människorna påverkas 

kan skilja sig mellan de olika generationerna, exempelvis föredrar Generation X att arbeta 

mer självständigt i jämförelse med Baby Boomers som vill arbeta i grupper (Simoneaux 

& Stroud, 2010, s. 69f.). Att genomföra ett samarbete virtuellt med nya människor och 

grupper kan även leda till att organisationens tillhörighet saknas (Mael & Ashforth, 1992, 

s.107). Medarbetare vill arbeta på organisationer som de anser delar liknande värderingar 

med och därför är behovet av att känna tillhörighet viktigt (Dutton, Dukerich & Harquial, 

Trivsel

Förtroende

Tillhörighet

Handledning
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1994, s. 245). Mann och Holdsworth (2003, s. 198) anser att distansarbete kan ge upphov 

till social isolering och påverka karriärs utveckling samt möjligheten till arbetsstöd. Enligt 

Mclure & Brown (2008, s. 3ff.) som gjorde en undersökningen för att förstå vilka faktorer 

som avgjorde till att arbetsplatsen kändes givande, visade det sig att tillhörighet var den 

faktor som var värderat högst. Studien visade även att tillhörighet kunde skapas genom 

olika faktorer och det var viktigt att låta medarbetarna förstå organisationens kultur, 

värderingar och ramverk. (Mclure & Brown, 2008, s. 15)  

 

3.4.3 Förtroende 

Trenden att ha möten på språng har ökat det senaste åren eftersom tiden emellan de olika 

destinationerna anses väldigt ineffektiv och bortkastat, det är viktigt att njuta sin tid 

(Lyons & Urry, 2005, s. 257-259). Därför används det idag olika digitala hjälpmedel för 

att medarbetarna fortfarande ska kunna vara produktiva på resande fot (Urry, 2007, s. 

250f.). Konceptet DNA uppmuntrar medarbetarna att arbeta flexibelt för att spara tid och 

kunna exempelvis avsluta dagen tidigare. Eftersom medarbetarna på Microsoft består av 

olika generationerna som föredrar att ha kommunicera på olika sätt och har olika 

kunskaper inom teknologi, kan det uppstå svårigheter att samarbeta virtuellt. Teknologin 

utvecklas ständigt och därför måste organisationer använda sig av teknologin för att bli 

mer konkurrenskraftiga (DeRosa et al., 2004, s. 224). Teknologin möjliggör för anställda 

att arbeta självständigt på olika platser med hjälp av digitala hjälpmedel (Pazos et al., 

2013, s. 68f.). Enligt Bloisi et al. (2007, s. 421) innebär förtroende att en person väljer att 

låta sig bli beroende av en annan individ.  Övergången till DNA på Microsoft har 

förändrat arbetsplatsen eftersom medarbetarna arbetar flexibelt och självständigt. Detta 

medför att kommunikationen mellan medarbetarna och kunderna sker allt mer virtuellt. I 

virtuella grupper blir ansikte-mot-ansikte interaktioner mindre och därför kan det vara 

svårt att skapa förtroende till både medarbetare och kunder. Därför är det viktigt att hitta 

andra kommunikationssätt för att bygga relationer och förkorta det psykologiska 

avståndet (Snow et al. 1996, s. 53). Enligt Yakovleva, Reilly & Werko (2010, s. 79) 

behövs ett förtroende mellan medarbetare för att  samarbetet ska fungera, speciellt när 

samarbetet sker virtuellt på geografiskt avstånd.  Utmaningarna kan finnas i skillnader 

bland språk, kultur och teknologi (Duarte & Snyder, 2006, s. 8). Om de anställda inte har 

förtroende till varandra kan detta påverka deras samarbete (DeRosa et al., 2004, s. 224f.). 

För att arbeta virtuellt krävs det höga nivåer av förtroende (Altschuller & Benbunan-Fich, 

2010, s. 27). Detta stärks av Chi, Chang & Tsou (2012, s. 148f.) som genom sin forskning 

kom fram till att ömsesidigt förtroende var en stark egenskap vid upprättandet av en god 

kommunikation virtuellt. Vidare kom de fram till att arbetsplattformen kan vara 

avgörande för hur ett ömsesidigt förtroende skapas. 

 

Enligt Simoneaux & Stroud (2010, s. 72) är möten ansikte-mot-ansikte en viktig del för 

att kommunikationen ska fungera i organisationen, speciellt för generationen Baby 

boomers. Baby boomers föredrar att ha informella möten när och vart som helst medan 

Generation X vill ha planerade och strukturerade möten som är så effektiva som möjligt. 

(Beekman, 2011, s.15f.; Simoneaux & Stroud, 2010, s.72). Mackenzie (2010, s. 537) 

forskning kom fram till att de företag som använder sig av virtuell kommunikation 

påverkar de anställda från att utveckla förtroende till varandra och till sin arbetsplats. 

Enligt Castells (2001, s. 122) skapar användning av e-post och andra virtuella samarbeten 

ett ökat behov av att träffas ansikte-mot-ansikte än att ersätta det. För 

organisationsledningen handlar det om att styra och hantera medarbetare, vilket kommer 

att ses som en utmaning eftersom de inte kan kontrollera deras medarbetare (Blok et al., 

2012, s. 5075). 
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3.4.4 Handledning 

Handledning är en populär metod för personligt och organisatoriskt lärande för 

medarbetare i arbetslivet (Holmberg, 2000, s. 19f.). Vid övergången till DNA kan 

handledning vara ännu mer väsentligt, eftersom medarbetarna arbetar flexibelt och kan 

därmed behöva frekventa återkopplingar på sina arbetsuppgifter. Handledning finns till 

för medarbetarnas personliga och professionella utveckling samt för att minska risken för 

utbrändhet. Det kan även behövas för att medarbetarna ska känna sig motiverade över 

sina arbetsuppgifter (Knouse, 2001, s. 162f.). Begreppet handledning kan även relateras 

till andra begrepp som mentorskap och coaching. Alla dessa begrepp innebär vägledning 

och stöd för den som blir handledd (Holmberg, 2000, s. 20).  

 

I DNA har cheferna och ledarna svårare kontroll över medarbetarna när de arbetar 

flexibelt (Blok et al, 2012, s. 5075). Eftersom möjligheten att se över medarbetarna och 

hur de utför sina arbetsuppgifter på plats minskar. Detta kan skapa en oro för chefer och 

ledare (Sproull & Kiesler, 1991, s. 120-123). För medarbetaren kan en minskad 

handledning i längden begränsa deras utveckling både professionellt och personligt 

(Wiesenfeld et al., 1999, S.777f.). Då chefer och ledare inte är närvarande kan det medföra 

att det blir svårare att fånga upp medarbetarnas frågor och problem direkt på plats, vilket 

kan göra att handledningarna blir mindre effektiva. Dessutom innebär detta att anställda 

inte kan ta hjälp av kroppsgester som de vanligtvis kan ansikte-mot-ansikte (Colky & 

Young, 2006, s. 442). Knouse (2001, s. 166) menar att det är viktigt att ha löpande 

handledning om den sköts virtuellt för att medarbetaren ska få den hjälp som behövs. 

Många företag använder handledning för att stötta nyanställda när de ska introduceras till 

arbetsplatsen, detta kan vara under en begränsad period men även fortlöpande under en 

längre period. I platta organisationer där nivåerna är få och där chefer samt ledare har 

ansvar för många medarbetare behövs oftast löpande handledning (Holmberg, 2000, s. 

22). 

 

Virtuellt mentorskap har en fördel över de traditionella eftersom det inte finns några 

geografiska hinder, vilket gynnar både företagen och medarbetarna. Medarbetarna som 

exempelvis arbetar som resande säljare kan genom virtuella metoder få möjlighet till 

frekvent handledning. Enligt Zey (2011, s. 10f.) handlar teknologin om att 

kommunikationen vid de virtuella mötena ska fungera. Virtuella handledningar reducerar 

organisationens kostnader, men det kräver att båda parterna har kunskap om de digitala 

hjälpmedlen för att kunna kommunicera utan att skapa missförstånd (Colky & Young, 

2006, s. 442ff.). Trots att det finns fördelar med virtuell handledning gynnar det inte alla 

generationer eftersom de har olika kunskap och preferenser kring teknologi, 

kommunikationssätt och arbetsetik (Rowland, 2011, s. 235). Exempelvis föredrar Baby 

boomers att träffas ansikte-mot-ansikte eller via telefon, medan Generation X gärna 

kommunicerar med hjälp av datorer, snabbmeddelanden eller e-post (Houck, 2011, s. 27). 

Alla medarbetare behöver någon form av stöd om sin självuppfattning och uppmuntran 

för att utvecklas på arbetsplatsen (Jonsson & Silfverberg, 2001, s. 31).   

 

3.5 Den teoretiska referensramen 

Det grundstenar som vår studie har valt att studera är DNA, trivsel och generationer. Vi 

har redogjort från befintliga teorier att DNA är ett koncept som har utvecklat med tiden 

och har olika definitioner beroende på tidsperiod. Microsoft Sverige införande av DNA 

har främst varit den fysiska förändringen på kontoret, från fasta platser till öppna och 

gemensamma kontorslandskap. Förändringen har medfört ett förändrat arbetssätt och 

detta har varit möjligt genom att Microsoft redan arbetar och har resurser för den 
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teknologiska utrustningen. Vi avgränsade oss sedan att undersöka två åldersgrupper Baby 

boomers och Generation X som enligt Simoneaux & Stroud (2010, s. 68-70 ) ha 

egenskaper som särskiljer dem emellan. Därefter hade Blok, Groenesteijn, Schelvis & 

Vink (2012, s. 5075ff.) identifierat att förtroende, tillhörighet och handledning var bland 

annat de faktorer som kunde påverka medarbetarens trivsel i DNA. Trivsel och 

Generationer är de byggstenar som vi har byggt vidare på för att undersöka DNA hos 

Microsoft för att se vilka hinder och möjligheter de två åldersgrupperna upplever, om de 

skiljer sig åt i sin upplevelse av trivsel i DNA. Vidare kommer vi i vårt arbete att samla 

in material genom vår teoretiska referensram utifrån dessa två generationer angående och 

deras upplevelse av trivselfaktorerna tillhörighet, förtroende och handledning för att 

sedan jämföra detta med de befintliga teorierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Den teoretiska referensramen (skapad av författarna 2013). 
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 PRAKTISK METOD 

I detta kapitel kommer vi att redogöra hur vi praktiskt har gått tillväga för att samla in 

data. Vi inleder kapitlet med att presentera Microsoft och val av respondenter. Sedan 

beskrivs utformningen av vår intervjuguide och den roll vi har haft vid empirinsamlingen. 

Vidare redogör vi våra etiska utgångspunkter och kritik av primärkällor. I slutet redogörs 

även för hur vi hanterat och analyserat datainsamlingen. 

 

4.1 Urval 

 

4.1.1 Fallföretaget Microsoft 

Vi har valt att göra en fallstudie vilket rymmer detaljerad och ingående information av ett 

enda fall (Bryman & Bell, 2005, s. 71). En fallstudie innebär att studien är genomförd för 

att undersöka ett realistiskt fenomen i en verklighets kontext. Den här typen av studie 

används ofta i utvärderingssammanhang där studieobjektet kan vara komplext. Syftet 

med att göra fallstudier är att finna förståelse och förklara företeelser. (Backman, 2008, 

s. 55) Microsoft är ett av världens största tillverkningsföretag av mjukvaror till datorer 

såsom operativsystem och kontorsprogram. Microsoft enda kontor i Sverige ligger i 

Akalla, Stockholm där det finns cirka 400 medarbetare. Microsoft började övergå till ‘Det 

nya arbetslivet’ år 2012 för att kunna möta Generation Y, som inom de närmsta åren 

kommer att ersätta generationen Baby boomers. Förändringen började med att Gates 

(2005, s. 1-6) skrev en artikel vid namnet “Digital work style: The new world of work” 

som hade till syfte att förklara  medarbetarens roll på den framtida arbetsplatsen. 

Microsoft ville genom DNA både göra organisationen och medarbetarna mera flexibla 

för förändringar. De ville även bli en mer attraktiv arbetsplats för den nya generationens 

medarbetare. Den fysiska förändringen till DNA var när Microsoft byggde om sitt 

huvudkontor. Exempelvis såg företaget inget behov av att ha stora kontorsytor och fasta 

platser när medarbetarna ofta satt i kundmöten eller arbetade i grupprum. Flexibiliteten 

ökade även med hjälp av deras digitala hjälpmedel, vilket medförde att de anställda inte 

längre behövde vara lokaliserade på huvudkontoret för att delta i möten, utföra 

arbetsuppgifter eller kommunicera med andra medarbetare. Genom digitala hjälpmedel 

såsom interna dataprogram kan medarbetarna dela dokument, hålla i presentationer, ha 

möten och utförda sina arbetsuppgifter. Detta är Microsofts förändring till ett flexibelt 

arbetssätt som ska ge medarbetarna möjlighet att finna balans mellan arbete och fritid, då 

de självständigt kan bestämma över deras schema och arbeta anpassat till deras övriga 

fritidsaktiviteter, Medarbetarna kan exempelvis välja att arbeta hemifrån vid sjukt barn 

eller delta i möten trots att det är bilkö i trafiken och så vidare. 

 

4.1.2 Val av respondenter 

Holme & Solvang (1997, s. 104) poängterar att valet av respondenterna är betydande för 

den information som ska samlas in till studien eftersom individerna sitter på kunskap som 

studien vill belysa. Det finns två centrala strategier när det gäller urval; slumpmässig och 

icke-slumpmässig (Bryman & Bell, 2007, s. 182). Det som kännetecknar det 

slumpmässiga urvalet är att alla respondenter har likvärdig chans att komma med i 

urvalsgruppen, medan i det icke-slumpmässiga urvalet innebär det motsatta. I vår studie 

har vi använt oss av ett icke-slumpmässigt urval eftersom vi i förhand ställt upp kriterier 

som respondenterna ska uppfylla. Detta betyder att varje respondent i populationen inte 

har en lika stor chans att komma med i urvalsgruppen. Eftersom vi ville ha respondenter 

som kunde bidra med rikligt information till vår studie hade vi fyra kriterier, våra kriterier 

var ålder, kön, avdelning och att de skulle ha varit med både före och efter 

implementeringen av DNA. Utifrån våra kriterier valde sedan vår handledare på 
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Microsoft ut tolv personer som vi sedan fick kontakta personligen. Vi är medvetna om att 

respondenterna är valda utifrån vår handledare. Detta kan ge ett förvrängt resultat och ha 

en negativ inverkan på vår studie samtidigt vill vår studie inte generalisera vårt resultat. 

Enligt Holme & Solvang (1997, s. 104) kan ett icke-slumpmässigt urval ge en tolkande 

forskning fördel eftersom respondenter är valda utifrån kriterier och kan därmed bidra till 

riklig information.  Respondenterna valdes ut från tre avdelningar och från varje 

avdelning var det en kvinna och en man från generation Baby boomers och Generation 

X. I figuren nedanför visas en figur på valet av respondenterna som består av fyra 

kandidater från varje avdelning, vilket totalt blir tolv personer för tre avdelningar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Val av respondenter (skapad av författarna, 2013). 

  

Utifrån vårt urval fick vi respondenter utifrån våra fyra kriterier, men i efterhand 

beslutade vi att endast skulle belysa generationerna. Detta eftersom vi kände att det var 

studiens fokus och att studien skulle bli för bredd om vi tog in de andra faktorerna. Därför 

beslutade vi oss för att inte analysera köns- och avdelningsskillnader, vilket också är 

anledningen till att vi håller avdelningarna och respondenters kön anonyma i vår empiri- 

och analyskapitel. Vår studie kommer därmed enbart belysa respondenterna utifrån två 

åldersgrupper, det vill säga generationerna Baby boomers och Generation X.     

 

4.2 Forskningsetik 

Vid forskning är det viktigt att se till att de etiska aspekterna redovisas för respondenten 

eftersom de har rätt till integritet (Trost, 2010, s. 123). Vi är medvetna om att en studie 

kommer att påverka de människor som deltar (Holme & Solvang, 1997, s. 32). Därför har 

vi visat respekt till våra respondenter genom att säkerställa att vi utgått från etiska regler 

som berör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet (Patel & Davidson, 

2011, s. 62f.). Dessa etiska regler har vi uppfyllt genom att ha informerat respondenterna 

om studiens syfte och  de moment som kommer att ingå i intervjun. De var även medvetna 

om att deltagandet var frivilligt, vilket betyder att de hade frihet att inte besvara alla frågor 

och hade även möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst. För att säkerställa att 

personuppgifterna behandlades konfidentiellt beslutade vi att anonymisera 

respondenterna. Vi har även frågat Microsoft om de vill att vill vara anonyma men de gav 

oss tillåtelse att använda företagets namn. Vi har även klargjort att det empiriska 

materialet som vi har samlat in endast kommer att användas till forskningsändamål, men 

att uppsatsen i sin helhet kommer vara en offentlig handling. Mot denna bakgrund anser 
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vi att de etiska reglerna är uppfyllda och att vi tagit etisk god hänsyn till respondenterna 

och företaget som medverkat i denna studie. 

 

4.3 Utformning av intervjuer  

Syftet med våra kvalitativa intervjuer är att få en djupare förståelse om Baby boomers 

och Generation X har upplevt hinder eller möjligheter gällande trivseln på Microsoft 

utifrån valda trivselfaktorer. Den kvalitativa intervjun var mest lämplig för vår studie 

eftersom denna forskningsstrategi avser att  inhämta information om respondenternas 

åsikter kring det som undersökas. Det finns två olika typer av kvalitativa intervjuer 

ostrukturerade intervjuer och semistrukturerande intervjuer (Bryman & Bell, 2005, s. 

361). Vi ansåg att en semistrukturerad intervju var mest lämpligt för vår studie eftersom 

vi visste vad vi ville undersöka. En semistrukturerad intervju innebär att vi kan ställa 

följdfrågor för att fördjupa oss i respondenternas svar och samtidigt täcka vår teoretiska 

referensram. Detta skiljer sig ifrån den ostrukturerade intervjun som innebär ett samtal 

där forskarna endast ställer några frågor under en hel intervju (Bryman & Bell, 2005, s. 

362f.). Semistrukturerade intervjuer skapar även goda förutsättningar för respondenterna 

att fritt kunna svara på frågorna. Inför intervjutillfället skapade vi frågor uppbyggda på 

teman från vår teoretiska referensram för att säkerställa att intervjun berörde relevanta 

ämnen. Den vanligaste formen av intervju sker ansikte-mot-ansikte, det vill säga där 

kroppslig närvaro med tillgång till uttryck i gester och ansiktsuttryck finns. Andra former 

av intervjuer som används i allt större utsträckning sker genom medier som telefon och 

dator (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 165).  

 

4.3.1 Intervjuguide 

Syftet med vår studie var att se hur olika generationer ser hinder och möjligheter med 

trivseln i nya kontexter. Därför innehåller vår intervjuguide teman och frågor utifrån valda 

teorier som berör tillhörighet, förtroende och handledning samt frågor om 

generationsskillnader kring DNA. Enligt Ryen (2004, s. 44f.) är många forskare eniga om 

att en intervjuguide bör användas vid intervjuerna för att fånga väsentliga aspekter och 

för att minska överflödig information som kan uppstå. Kvale & Brinkmann, (2009, s. 150-

152) beskriver att intervjufrågorna bör vara korta och enkla för att respondenterna ska 

förstå dem. Därför skapade vi en intervjuguide som innehöll korta frågor och som täckte 

in stora områden för att respondenten ska få möjligheten till att fritt besvara dem. De 

områden vi har täckt in är bland annat om arbetssättet DNA för att få en förståelse över 

hur respondenterna trivs. Sedan delade vi in teman utifrån de trivselfaktorer vi har valt 

för att få en djupare förståelse över trivseln utifrån de olika generationerna. Vidare hade 

vi även teman kring åldersskillnader och teknologi för att se hur respondenterna ställde 

sig till dessa utifrån deras åldersgrupp. Enligt Holme & Solvang (1997, s. 100f.) bör inte 

frågorna i en kvalitativ intervju vara för begränsade för att lämna stort utrymme för 

respondenterna. Under intervjutillfällena följde vi intervjuguiden för att täcka in våra 

teman och ställde samtidigt följdfrågor om det behövdes kompletteras. En genomarbetad 

intervjuguide motverkar även snedvridna frågor, eftersom forskarna i förhand kan 

strukturera frågorna utifrån ett neutralt perspektiv (Ryen, 2004, s. 45). Vi har försökt 

genom att skapa öppna och neutrala frågor för att minska risken för att ställa ledande 

frågor vid intervjun. 
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4.4 Intervjuförfarande 

 

4.4.1 Intervjuarens roll 

Kvale & Brinkmann (2009, s. 164) förklarar att för att uppnå hög kvalitet vid 

intervjutillfället är det väsentligt att intervjuaren är spontan, ställer följdfrågor, tolkar 

respondentens svar och helheten. Det är viktigt att respondenterna ger relevanta svar och 

att svaren är längre än frågorna. Vidare menar Kvale & Brinkmann (2009, s. 166f.) att 

intervjuaren ska vara tydlig, ödmjuk och öppen mot respondenten, för att skapa en 

behaglig miljö. Dessutom är det viktigt att anteckna och vara kritisk till vad respondenten 

svarar, för att få ut detaljerad Information. Intervjuaren bör ha god kännedom om ämnet 

och vilka problem som är viktiga att diskutera för att få ut ett mer djup i datainsamlingen. 

Det krävs även en viss strukturering och kontroll på intervjun som exempelvis att 

introducera forskningssyfte för att respondenten ska förstå vad intervjun går ut på. Som 

vi tidigare har nämnt använde vi vår intervjuguide för att få täcka in alla väsentliga frågor 

men också för att få en tydlig struktur vid intervjun. Vidare var vi inlästa på dessa frågor 

för att skapa en god kännedom och för att kunna ställa kritiska frågor till respondenten 

för att få ut mer information. 

 

4.4.1 Intervjuarens roll 
Vi är medvetna om att som intervjuare har vi ett stort ansvar vid den kvalitativa intervjun, 

eftersom det kommer att påverka samspelet och hur villiga respondenterna är på att 

besvara frågorna. Enligt Patel & Davidson (2011, s. 82) ansvarar intervjuaren för att skapa 

förutsättningar för att respondenterna inte ska känna sig hämmade i att ge svar på 

frågorna. I början av intervjuerna poängterade vi därför att syftet var att skapa förståelse 

för respondenternas åsikter men att de inte behövde känna sig tvingad att svara på någon 

fråga. Vi har även varit vaksamma i vårt beteende och därmed inte tvingat fram svar ur 

respondenterna. Om vi upplevt att respondenten inte förstått frågan eller kunnat svara på 

den har vi försökt omformulera frågan. Eftersom vi vill att respondenten ska kunna lämna 

så riklig information som möjligt utan att känna sig pressade.  

 

Enligt Holme & Solvang (1997, s. 107) är miljön för intervjun viktig för det kan påverka 

datainsamlingens resultat. På grund av att intervjuerna skedde på geografiskt avstånd har 

vi inte haft möjlighet att påverka respondentens val av miljö vid intervjutillfällena. För 

att kunna genomföra intervjun ostört har vi som intervjuare valt att sitta i ett avskilt rum 

för att undvika oljud och en rörig omgivning som kan inverka på intervjun. Vi är 

medvetna om att vi är två personer som genomför intervjun, vilket kan medföra att 

respondenten känner sig i underläge. Därför har vi att motverka detta genom att inta två 

roller, där ena personen står för huvudsakliga intervjun medan den andra följer upp och 

ställer kompletterande följdfrågor. Personen som inte haft den huvudsakligen rollen har 

också varit den som ansvarat för den tekniska biten som exempelvis spelat in intervjun. 

Detta menar vi ska ha skapa goda förutsättningar till att respondenterna ska ha kunnat 

känna sig trygg i intervjusituationen. Holme & Solvang (1997, s. 107) lyfter fram 

betydelsen av att spela in intervjuerna men att det samtidigt är viktigt att informera 

respondenterna om detta innan intervjun. Inspelningen skapar förutsättningar att vi ska 

kunna säkerställa att informationen ifrån respondenternas svar är korrekta. Därför har vi 

i början av varje intervju informerat respondenterna om detta och även fått samtycke från 

alla tolv respondenter. Under intervjuns gång antecknade vi löpande tankar, problem och 

associationer för att underlätta den senare sammanställningen. Ryen (2004, s. 69) 

rekommenderar att anteckningar alltid ska föras vid en intervju trots att den spelas in 

eftersom dessa anteckningar är början av analysarbetet. Vi valde att använda våra 
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anteckningar som ett komplement till våra intervjuer för att ta med hur respondenterna 

reagerat på frågorna samt om vi uppmärksammade något avvikande.  

 

Vi har utöver vår inläsning på teoriområdet även studerat fallföretaget och tips vid  

utförande av intervjuer. Detta för att skapa en större förståelse över kontexten och hur vi 

kan påverka intervjun för att lättare närma respondenterna för att få information. Att ha 

förkunskap inom forskningsområdet skapar bättre förutsättningar för en bra intervju 

(Patel & Davidson, 2011, s. 83). Vidare har detta skapat en god kännedom för att vi ska 

kunna ställa kritiska frågor till respondenten för att få fram riklig information. 

 

4.4.2 Praktiskt genomförande av intervjuer 

Vår intervjuguide har fungerat som ett stöd för att säkerställa att vi har täckt våra teman 

för att besvara studiens problemformulering. Vi har tilldelat respondenterna utrymme för 

att dela med sig av sina åsikter och känslor kring våra frågor. Samtidigt har vi kunnat 

komplettera med följdfrågor och vaksamt styrt intervjuns riktning med syfte till att få 

fylliga svar. Vi är medvetna om att följdfrågor kan ha lett till ledande frågor men detta 

har vi tagit i beaktning vid tolkningen för empirin.  

 

Datainsamlingen pågick under två veckor och där vi intervjuade tolv respondenter totalt. 

Vid första kontakten med respondenterna informerade vi om att intervjun skulle ta cirka 

60 minuter. Varaktigheten av intervjuerna blev från 28 minuter och 58 minuter långa 

beroende på respondenterna och dess miljö. På grund av geografiskt avstånd till våra 

respondenter hade vi inte möjligheten att genomföra intervjuerna ansikte-mot-ansikte 

fysiskt. Vi beslutade därför att genomföra intervjuerna virtuellt via datorer genom 

Microsofts interna system. Vid vissa intervjutillfällen använde vi webbkamera för att göra 

intervjun mer personlig, men tekniken försvårade det ibland och som gjorde att vi endast 

haft ljudupptagning under vissa intervjuer. Detta kan ha påverkat intervjuerna exempelvis 

genom att de som har webbkamera är mer fokuserade på intervjun jämfört med de utan 

kamera.  

 

Varaktigheten för intervjuerna har varit varierande, den intervju som tog minst  tid var på 

28 minuter, vilket var den sista intervjun. Vi anser att detta kan ha  på grund av två olika 

orsaker, ena är att personen gav korta svar och för det andra att vi blivit kunniga på att 

ställa mer preciserade frågor. Vi anser att varaktigheten på intervjuerna för övrigt tagit 

ungefär lika lång tid. I början av varje intervju fick vi först skapa en förståelse för 

respondentens roll, för att veta vilka följd och motfrågor som skulle vara relevanta att 

ställa. Den respondent som tog längst tid att intervjua var på grund av att personen var 

mycket pratglad men också för att personen gick djupgående in på information om 

Microsofts målstyrning. Vi som intervjuare blev mer bekväma i intervjurollen desto fler 

intervjuer vi utförde och detta gjorde att vi mot slutet inte behövde ställa så många 

följdfrågor för att få ut den information från respondenterna, eftersom vi visste hur vi 

skulle formulera frågorna på ett lätt förståeligt sätt. .  
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Åldersgrupp Datum Plats Varaktighet 

Baby boomer 2013-03-28 Kontoret 46:44 

Baby boomer 2013-03-28 Kontoret 47:30 

Generation X 2013-03-28 Kontoret 58:06 

Generation X 2013-03-29 PR-byrå 36:46 

Baby boomer 2013-03-28 Kontoret 59:53 

Baby boomer 2013-03-22 Telefon,  

Kontoret 

54:04 

Generation X 2013-03-28 Hemma, 

datorn 

54:12 

Generation X 2013-03-25 Mobiltelefon, 

Fjällstuga 

37:21 

Baby boomer 2013-03-27 Kontoret 58:40 

Baby boomer 2013-03-27 Mobiltelefon, 

Tåg 

46:24 

Generation X 2013-03-27 Mobiltelefon, 

Datorn, 

Kontoret 

49:41 

Generation X 2013-03-28 Kontoret 28:43 

 

Tabell III. Intervjuerna (skapad av författarna, 2013). 

 

4.5 Kritik mot primärkällor 

I en kvalitativ forskning utgör respondenternas svar om det som ska studeras för 

primärdata. Närheten som uppstår mellan forskare och intervjupersonen vid 

intervjutillfället kan utgöra ett problem och ge missvisande information. Det är viktigt att 

forskare är medvetna om att sådana situationer kan uppstå vid intervjutillfällena. (Holme 

& Solvang, 1997, s. 94) Detta betyder att det är viktigt att kritiskt granska och ifrågasätta 

respondenternas information. Vi kommer utifrån fyra förslagna bedömningskriterier för 

primärkällor, dessa är närhet, kunskap, vilja och kontext (Jacobsen, 2002, s. 359). Närhet 

innebär att respondenterna som deltar i studien kan referat till händelser de varit med om. 

Detta betyder att respondenten är förstahandskälla till den informationen som studien 

avser att studera. Vi har i vår forskningsprocess intervjuat tolv respondenter som har delat 

med sig av sina åsikter och erfarenheter gällande trivseln i DNA. Under vissa tillfällen 

fick vi förtydliga att respondenterna skulle svara på frågorna utifrån dem själva och inte 

utifrån andra, vi menar att detta kan betyda att respondenten inte vill erkänna personens 

egna åsikter och vill dölja sig.  

 

Kunskap är enligt Jacobsen (2002, s. 359) den information respondenterna ska sitta på 

kunskap som ska stå till grund för datainsamlingen. Ett av kriterierna vid valet av våra 
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respondenter var att de skulle ha varit med innan och efter implementeringen av DNA. 

Under intervjuerna visade det sig att alla respondenter hade arbetat på företaget under en 

lång tid, vilket medför att alla respondenter hade riklig kunskap som de kunde dela med 

sig av. Däremot upplevde vi att kunskapen var baserad utifrån vilken roll de hade på 

Microsoft.  

 

Jacobsen (2002, s. 359) menar att vilja innebär hur villiga respondenterna är till att lämna 

ut information och ärliga i sina svar. Vi upplevde att majoriteten av respondenterna tyckte 

det var intressant att få dela med sig av sina känslor och åsikter. Däremot märkte vi att 

respondenterna från Baby boomers var mer pratglada jämfört med Generation X och 

därmed lättare att få information av. Vi menar att detta kan ha en koppling med den teori 

vi lärt oss om att Baby boomers är en generation som gärna vill socialisera sig 

jämförelsevis med Generation X. Dock fanns det en tendens att Baby boomers pratade 

för mycket runt omkring frågan än att svara direkt som Generation X var bättre på. 

 

Vidare menar Jacobsen (2002, s. 359) att det är viktigt var intervjuaren väljer att utföra 

samtalen, kontexten så att respondenten ska känna sig bekväm.  Majoriteten av 

intervjuerna genomfördes via Microsofts interna system, det vill säga via datorer och som 

tidigare nämnts har vi därför inte kunnat påverka deras intervjumiljö. Två av 

respondenterna genomförde intervjun i en miljö som vi ansåg var distraherade då det var 

småbarn i bakgrunden. Detta kan ha påverkan intervjun negativt genom att det var svårare 

att höra vad respondenterna sa samt att de har kunnat valt att uttala sig kortfattat. Under 

de tillfällen vi hade webbkameran aktiverad kunde vi se respondentens kroppsspråk men 

teknologin begränsade kommunikationen ibland, vilket gjorde att vi inte kunde hade 

möjlighet att köra webbkamera med samtliga respondenter Vi anser att respondenterna 

kände sig mer trygga vid endast ljudupptagning däremot ansåg vi att det inte kändes lika 

personligt och att vi inte hade lika stor kontroll över hur engagerade de var. Vid ett tillfälle 

var kvalitén till samtalet för dåligt så vi valde att ha intervjun genom vanlig telefon. 

Däremot har det uppkommit eventuella störningar under intervjutillfällena. Till exempel 

dålig mottagning eller att de blir distraherad av andra inkommande samtal, vilket orsakade 

att båda parterna var tvungen att upprepa sig vid flera tillfällen. Detta ställer oss kritiska 

till hur väl kommunikationen fungerar på för exempelvis de medarbetare som arbetar på 

resande fot och när de exempelvis arbetar hemma. Dessutom om de ska ha virtuella möten 

med medarbetare eller kunder från geografiska avstånd så kanske det blir ännu mer 

komplicerat. Utifrån våra respondenter anser vi att implikationer på kontexten kan ha haft 

en påverka på hur mycket information de valt att lämna ut. 

 

4.6 Hantering av insamlade data 

 

4.6.1 Transkribering av intervjuer 
Transkribering innebär enligt Kvale & Brinkmann (2009, s. 194) är en transkribering att 

skriva ner en skriftlig version av det inspelade materialet från intervjun. Vi valde att 

genomföra transkriberingar av intervjuerna för att se om vi missade eller missuppfattade 

något men även som en grund till vår empiri- och analyskapitel. Eftersom vi endast har 

spelat in ljud kan vi inte tolka kroppsspråk och några av våra inspelade samtal var i dålig 

kvalité på grund av respondenternas miljö. Detta försvårade vår transkriberingsprocess. 

Enligt Bryman & Bell (2005, s. 377) kan delar som inte bidrar till analysen uteslutas vid 

transkribering. Vi har därför valt att exkludera emotionella aspekter som 

exempelvisskratt, skämt eller pausar. Däremot har vi kunnat återgå till våra inspelningar 

och lyssna på hur respondenterna uttryckt sig om vi varit osäkra. På detta sätt har vi 
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kunnat minimera riskerna för subjektiva tolkningar och stärka studiens tillförlitlighet. Vi 

har även valt att inte transkribera det som inte berör studien exempelvis när vi informerat 

respondenten om med vår studie eftersom det inte är relevant för vår empiri- och analys 

sammanställning. 

 

4.6.2 Empiri- och analysframställning 
Vid analysen av datainsamlingen är det viktigt enligt Ryen (2004, s. 108) att dela in 

analysfasen i deskriptiva kategorier, vilket är olika teman. Efter att samtliga intervjuer 

var avklarade valde vi att transkribera materialet och påbörja bearbetningen av empirin. 

Vår empiriframställning är indelad i huvudkategorierna ‘Det nya arbetslivet’, tillhörighet, 

förtroende och handledning. Under varje kategori har vi valt att synlighetgöra 

respondenterna svar från de båda generationerna genom att ta med citat ifrån intervjuerna. 

För att säkerställa att vår studie följer de etiska riktlinjer har vi 

anonymiserat respondenterna genom att använda oss av Baby boomers och Generation 

X. Sedan har vi valt att analysera respondenterna indelat i generationer mot vårt teoretiska 

ramverk löpande. Vid varje tema har vi sammanställt tabeller för att ge er läsare en lätt 

överskådlig bild med de hinder och möjligheter som vi finner hos majoriteten av de båda 

generationerna.  
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 EMPIRI OCH ANALYS AV GENERATIONERNA PÅ MICROSOFT 

I följande kapitel kommer vi redogöra, diskutera och analysera respondenternas till vår 

teoretiska referensram. Vi kommer att presentera vilka hinder och möjligheter de olika 

generationerna upplevde gällande de valda faktorerna vi valt att studera. 

 

5.1 Generationerna om ‘Det nya arbetslivet’ 

Övergången till ‘Det nya arbetslivet’ på Microsoft Sverige har framför allt varit den 

fysiska förändringen av arbetsplatsen. Huvudkontoret byggdes om i samband med 

övergången och de fasta kontorsplatserna blev istället öppna kontorslandskap med 

gemensamma platser.  

 

”Vi har varit här i några månader, det finns platser som jag inte har suttit på. Det gör att 

jag mår mycket bättre. Rörligheten som vi har, att söka nya arbetsplatser, gör att man 

får ett utbyte som man inte har haft tidigare” - Generation X 

 

”Det är väldigt blandat, det är stor skillnad med mot hur det var för några år sen. Jobbet 

var ju något man gick till varje morgon men nu har ju bolaget anammat det här; att jobbet 

inte är en plats utan något man gör. Jag kan genomföra min arbetsuppgifter, hemma, 

kontor, hos kund eller resande fot det spelar inte så stor roll.” – Generation X 

 

”En normal dag tar jag en plats i ett utrymme där jag gillar att vara, för vi kan ju sitta 

vart vi vill, sitter där det ser trevligt ut och där det finns tillgång till kaffe. När jag har 

möten, bär jag med mig mina grejor. Förut fungerade min arbetsplats som en garderob.” 

– Baby boomers  

 

”Idag när vi är på kontoret så stimulerar miljön till mer kontakt än den gamla miljön.”- 

Baby boomers 

 

”Förändringen överhuvudtaget, det här var något som vi verkligen ville, vi har byggt om 

här ett flertal gånger. Men aldrig så här genomtänkt, genomgripande, verkligen anpassat 

arbetsplatsen från olika behov.” – Baby boomers 

 

”Däremot har jag märkt att en del kunder vill gärna komma och titta på vårt kontor, det 

är trevligt att det inte bara vi som kommer dit utan de vill komma till oss. Akalla är annars 

inte ett ställe som är inne i stan utan en mer förort men nu med nya kontoret så lockar 

det folk, så det har varit en positiv effekt att man kan ha några möten på kontoret.” – Baby 

boomers 

 

Utifrån våra respondenter var majoriteten positiva till förändringen eftersom lokalerna 

var mycket fräschare och välutrustade. De upplevde att kontoret blev en trevligare plats 

att arbeta på då det inte längre stod tomma skrivbord, på grund av att vissa medarbetare 

ofta arbetade utanför kontoret med att kundmöten. Medarbetarna fick möjligheten att 

själva bestämma sin arbetsmiljö utifrån behov och arbetsuppgifter. Detta medförde att det 

har blivit mer interaktioner med kollegor ifrån andra avdelningar och detta har i sin tur 

skapat en ny kreativ atmosfär. Däremot var det några från generationerna som upplevde 

de öppna kontorsytorna som negativt. 

 

”Det är mer att det inte är fasta platser. När man ska hitta folk så måste man använda 

teknologin och se vart dem sitter. Det är inte naturligt att man vet vart dem sitter.– Baby 

boomers 
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”Jag tror att vissa personer känner sig lite mer vilsen, tryggheten med att sitta 

tillsammans nu är annorlunda för att manfår ju mer leta reda på medarbetarna om de 

finns på kontoret. Det passar inte alla helt perfekt.” – Generation X 

 

”Jag har ju ingen att bolla med längre sen så hör andra åh så bra att träffa nya människor 

men jag tycker det inte är så bra. Jag skiter faktiskt i vad IT gänget håller på med för 

Xbox kampanj, för mig är det inte relevant, det stör mig att träffa dem. För dem som inte 

ute hos kund känner att det är lite festligt att sitta med någon annan ni vet. Men jag vill 

vara effektiv för mig funkar det inte riktigt. Jag vill sitta med dem jag har behållning av 

att sitta bredvid.  Men i det nya kontoret vet man inte riktigt vart folk hänger än. Jag tror 

med tiden så kommer det att lägga sig lite att man sitter på vissa våningar eller platser 

och att man söker sig till dem som är relevanta för mig. Fördel med det nya kontoret är 

att det finns så många olika arbetsytor. ”– Generation X 

 

”Jag vill gärna träffa folk på kontoret men inte vem som helst det är skillnad mellan dem 

som är relevanta till mitt jobb och dem som jag känner att jag har något att bidra med 

och de kan bidra till mitt jobb, ett utbyte.” – Generation X 

 
Det framkom fler negativa åsikter kring arbetssättet ifrån Generation X i jämförelse med 

Baby boomers. Generation X ansåg att det var svårare att vara effektiv på grund av att de 

inte längre har fasta arbetsplatser vilket gör att det är svårare att hitta medarbetare som är 

relevant till deras arbetsuppgifter. Teoretiskt sätt är Generation X en åldersgrupp som vill 

arbeta självständigt för att kunna vara så effektiv som möjligt (Beekman, 2011, s. 15f.). 

Generation X kan arbeta självständig genom DNA eftersom de valfritt kan bestämma vart 

de ska arbeta, däremot bidrar självständigheten inte till en ökad effektivitet som de 

föredrar. Baby boomers hade inga negativa åsikter kring samarbetet utan de var positiva 

till förändringen och interaktionen som hade utökats till andra kollegorna. Teorin visar 

att Baby boomers gillar att utföra arbetet i grupper för att de gillar att träffa människor 

(Simoneux & Stroud, 2010, s. 68) och därför anser vi att Baby boomers verkar gynnas av 

arbetssättet bättre just vid denna punkt när det kommer till effektivitet. Detta kan bero på 

att Baby boomers redan har äldre barn och inte småbarn som Generationen X kan ha, 

vilket gör att Baby boomers inte är i behov att vara mer effektiv på arbetsplatsen.  

 

Det märktes att respondenterna från Baby boomers saknade socialisering till de närmsta 

kollegorna trots att gemenskapen i organisationen hade ökat.  

 

”Det är annorlunda, kan inte säga att det påverkar min trivsel men det finns ju saker 

som har försvunnit, dag till dag med sina närmaste kollegor är ju betydligt mindre idag 

än tidigare. Gruppen som jag är med har vi inga kontorsytor där vi sitter, så vi sitter 

alltid utspridda.” – Baby boomers  

 

”Det är kul att träffa folk från andra enheter men saknar att ha gemenskapen med mina 

kollegor. Sätter sig oftast på våning två, så jag vet vad de är.” – Baby boomers 

 

Detta var inget som Generation X påpekade och detta anser vi stämmer överens med 

teorin som Simoneux & Stroud (2010, s. 68f.) menar att Baby boomers generellt tycker 

om att socialisera sig på arbetsplatsen. Generation X anses vara sämre på att socialisera, 

vilket kan vara anledningen till att de inte påverkades lika starkt av att inte få träffade sina 

närmsta kollegor regelbundet som majoriteten från Baby boomers påpekade.  
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Utifrån intervjuerna upplevde vi även att respondenterna från Generation X var mer 

energiska av implementeringen till skillnad från Baby boomers som generellt inte hade 

några direkta känslomässiga kopplingar till förändringen. 

 

”Jag tyckte vi hade ett jätte fint kontor innan så jag förstod inte varför vi skulle bygga om 

först. Sen så insåg jag när det nya kontoret kom att: oj så här fint kunde det bli.” – 

Generation X  

 

”Gillar man inte förändringar ska man inte arbeta hos Microsoft. Det är spännande att 

se och bli positivt överraskad. Överlag mycket positivt.”  – Generation X 

 

”Kul med förändring, kul att vi gör något ting och när Microsoft väl bestämmer oss för 

nån ting så brukar vi göra det med besked liksom vi gör sällan något halvdant.” – 

Generation X 

 

”Det tar tid att ta sig över tröskeln med att arbeta flexibelt och vi är påväg dit, tröskeln 

är betydligt lägre än vad den var innan och det är en process när vi kommit dit då ska 

det vara helt naturligt att arbeta flexibelt vi är just nu påväg dit.”  – Baby boomers 

 

”Man kan säga att det är mer uttalat att det är okej att jobba hemifrån, kan jag säga, lite 

mer än vad det var innan. Jag säger inte att det var förbjudet förut för det har det aldrig 

varit men att det kanske är mer uttalat nu.”.  – Baby boomers  
 

”Jobbat i sådan arbetsmiljö sedan tidigare, är van vid förändringar.” – Baby boomers 

 

Det var även en ifrån Generation X som inte var lika positivt som de övriga medarbetarna 

ifrån generationen; 

 

”Många älskar ju det här och tycker att det är det bästa som har hänt och inte har några 

kritiska röster. Det tycker jag är lite naiv kanske.” – Generation X 

 

Anledningen till att Baby Boomers inte är lika energiska över förändringen anser vi kan 

bero på att generation generellt är öppen för förändringar på grund av att de präglats av 

samhällsförändringar under sin utväxt (Simoneux & Stroud, 2010, s.69f.). Sedan kan det 

även bero på att de flesta har arbetat många år inom Microsoft och är därmed vana vid 

ständiga förändringar. Respondenterna från Generation X var mer överraskade och såg 

förändringen mer positivt trots att de i efterhand upptäckte att det fanns svårigheter att 

finna sina relevanta kollegor.  

 

Respondenterna upplevde att atmosfären på kontoret hade blivit mer öppen eftersom 

generationerna fick friheten att själv välja vart de vill sitta på kontoret och vilken tid de 

vill arbeta. Detta är enligt Simoneaux & Stroud (2010, s. 68-70) det som Generation X 

ser som en fördel på arbetsplatsen och även det som vi upplevde från respondenterna. 

Båda generationerna ansåg att arbetsbelastningen var detsamma i DNA för att de flesta 

har samma arbetsuppgifter. Däremot ansåg respondenterna från båda generationerna att 

det var en utmaning att finna en balans mellan arbete och fritid.  

 

”Arbetsbelastningen har egentligen inte förändrats. Däremot diskuteras vi och pratar om 

detta nu. Detta har förändrats, man kommunicerar sin syn.” – Generation X 
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”Det gäller verkligen att man måste begränsa för sig själv.” – Generation X 

 

”Amerikanskt bolagsstruktur, viktigt vad man gör och vad man presterar. Hur många 

timmar jag arbetar är löjligt.” – Generation X  

 

”Jag tycker faktiskt arbetsbelastningen har ökat eftersom det alltid går att jobba när 

och vart du vill, spelar ingen roll hur du gör så jobbar man jämnt. Förut kunde man i 

alla fall lite gå ifrån jobbet det kan man aldrig längre.” – Generation X 

 

”Sämre. Jag är en sån som älskar att jobba, ni vet tycker att det är kul tyvärr är jag så 

och ser upp till något väldigt mycket. Jag säger inte att det är det nya arbetets fel utan 

kanske jag som har svårt att komma in i det.  Det är tufft på arbetsmarknaden man vill ju 

vara bäst liksom.” – Generation X 

 

"Sitter man tillsammans så kan det bli lättare att man börjar prata och då stör man 

varandra, vilket kan störa om man inte är duktig att låsa ut vad folk säger." – Baby 

boomers 

 

"Mina liv har glidit ihop, jag är alltid på hela tiden och kollar mejlen under till exempelvis 

helger, filmpauser, det glider ihop. Nackdelen är jag för ett samtal med hustru och 

samtidigt kollar på mitt jobbmejl och frågan är hur närvarande blir kan i livet efter 50 % 

så lever man i inbox livet. På långsikt är det svårare att koppla av. DNA representerar 

allt är mer glidit ihop.”– Baby boomers 

 

”Vi har alltid mer belastning än vad vi hinner att göra, så är det. Jag har varit med länge 

och oberoende vilket arbetssätt du har, det finns mer saker än vad du ska hinna med.” – 

Baby boomers 

 

”Det där går nog vågvis, ibland kan man tycka att det är lite för mycket men då är det 

nog att man tagit på sig för mycket själv.  Jag tror det gäller de flesta man tycker om det 

man gör så då har man en tendens att göra lite mer än vad man ska.” – Baby boomers 

 

Utifrån respondenterna svar anser vi att de flesta arbetade för mycket och det är därför 

viktigt att själv sätta upp ramar och avgränsa arbetet från fritiden för att kunna finna 

balansen. Nästan alla respondenter hade svårigheter att balansera livet eftersom arbetet 

och fritiden har glidit ihop. Däremot menar respondenterna att det är något som de valt 

och att de i gengäld får möjligheten att vara mer flexibla. Rubenowitz (2004, s. 97) menar 

att arbetslastningen påverkar medarbetarens trivsel och att det är viktigt att kontrollera 

den eftersom för hög arbetsbelastning kan ge upphov till stress och minskad 

arbetstillfredsställelse. Baby boomers är en åldersgrupp som ser arbetet som en personlig 

tillfredställelse och arbetar gärna så mycket som möjligt (Simoneaux & Stroud, 2010, s. 

68). Detta anser vi kan vara farligt och i långa loppet leda till negativa konsekvenser för 

de medarbetare som inte kan avgränsa sig ifrån arbetet.  

 

”Nu mera ja men jag har haft problem med det tidigare. Man måste sätta gränsen själv 

eftersom Microsoft är som arbetsgivare dem tar så mycket som du vill och ge. Det är 

ingen som säger att du borde ta det lugnt därför måste du själv hitta dina egna ramar, 

vad funkar för mig annars är risken att man jobbar dygnet runt.” – Generation X 
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”Det är ju först de sista två åren som jag har mognat och blivit bättre på att avgränsa 

och säga nej. En vän gick in väggen för ett par år sen och jag fick se hur illa det kan gå 

om man inte tänker till och tar hand om sig själv och det fick mig att tänka till också.” – 

Generation X 

 

”Jag kan säga så här att det är så mycket att göra man kommer inte hinna med att göra 

allting även om du jobbar mera i åtta timmar så finns det alltid saker du måste prioritera, 

delegera bort man blir aldrig färdig med sitt arbete.” – Generation X 

 

Flera av respondenter ifrån Generation X beskriver Microsoft som ett väldigt målinriktat 

företag. Detta gör att de aldrig får slut med arbetsuppgifter och eftersom de har både 

individuella och grupp mål, handlar det mycket om hur villig medarbetarna är redo att ge. 

Norrman Brandt (2006, s. 199) beskriver att en balans uppstår när individen har kontroll 

över hur och när de ska arbeta. Detta stämmer överens med Generation X eftersom de 

värderar balansen mellan arbete och fritid högt. Dock upplevde vi att många av 

respondenterna hade svårt att hitta balansen, vilket som tidigare nämnt kan i längden ge 

negativa konsekvenser. Speciellt för generationen Baby boomers som gärna arbetar hårt 

(Simoneaux & Stroud, 2010, s. 68). Risken för Generation X är mindre eftersom de 

värderar fritid högt och kommer därför alltid att försöka skapa fritid (Simoneaux & 

Stroud, 2010, s. 68) Respondenterna berättade att det har tagit tid för dem att kunna hitta 

balansen mellan arbete och fritid och att detta även har varit svårt för många av 

medarbetare på Microsoft. Anledningen till att det är fler ifrån respondenter ifrån 

Generation X som uttryckt sig angående svårt att balansera arbetet kanske är på grund av 

att de värderar fritid högt, vilket skiljer sig skillnad mot Baby boomers som värderar 

arbetet högt (Simoneaux & Stroud, 2010, s. 68).  

 

 

Tabell IV. Hinder och möjligheter inom DNA (skapad av författarna, 2013). 

 

5.2 Tillhörighet 

I samband med införandet av ‘Det nya arbetslivet’ och den fysiska ombyggnationen 

upplever medarbetarna på Microsoft att känslan av tillhörighet på arbetsplatsen och till 

arbetskollegorna förändrats. Majoriteten av Baby boomers och Generation X ansåg att 

tillhörigheten var annorlunda eftersom det fanns skillnader i att träffa sina arbetskollegor 

jämfört med tidigare. Detta har medfört att det är svårare att skapa en tillhörighet inom 

arbetsgrupper; 

 

‘Det nya arbetslivet’ Baby boomers Generation X 

Hinder  

Gruppinvolverad  

Närhet till kollegor 

Svårigheter att hitta balans 

 

 

Finna relevanta kollegor 

Svårt att hitta balans 

 

Möjligheter Kul att träffa andra  

Öppen för förändringar 

Självständig 

Flexibel 

Energisk till DNA 
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”Man träffas aldrig för man inte sitter på samma våningsplan. Man sitter med andra 

människor och det är bra och trevligt. Men teamet behöver också knytas ihop. Man 

behöver en tydligare trygghet.” – Generation X 

 

”Jag skulle säga att tillhörigheten ha förändrats men inte försämrats. Det är större känsla 

av frihet naturligtvis och större känsla att styra var och när och hur jag vill jobba men 

samtidigt den sociala aspekterna har blivit annorlunda, man har inte samma känsla av 

tillhörighet.” – Generation X  

 

“Känslan av tillhörighet har blivit lite annorlunda, till exempel nu idag när jag anlände 

till kontoret, när jag satte mig vid ett bord så kände jag inte någon.” – Baby boomers 

 

”För min del spelar det inte så stor roll, jag har ju jobbat länge här känner mig hemma i 

företaget. Dock vet jag många som känner att det är viktigt att sitta med dem som de 

känner, smågrupper finns i avdelningar.” – Baby boomers 

 

”Sämre, när vi inte sitter i grupp. Det blir inte att man sitter ihop och få den 

gemenskapen.” – Baby boomers 

 

Vidare menar generationerna att respektive avdelning försöker att skapa 

tillhörighetkänslan genom att bland annat att ha gemensamma fikaträffar varje vecka. 

Enligt Kurland & Bailey (1999, s. 58) kan anställda känna sig utelämnade och ensamma 

om de gemsamma aktiviteterna minskar. Generellt anser båda åldersgrupperna att de 

saknade tillhörigheten till sina arbetsgrupper. Detta kan vara på grund av tillhörighet 

anses vara ett grundläggande behov för människan och därför har det inget med 

generationer att göra (Stenberg, 2011, s. 174). 

 

”Man vet att 14.30 varje fredag så är det fika på ett speciellt ställe och man kan bara gå 

dit och snacka. Man får jobba med andra sätt att man ordnar event som inte handlar om 

att man kanske ska arbeta utan bara att göra något roligt ihop gå ut på en afterwork eller 

spela bowling och göra något. Det är ännu viktigare för nyanställda.” – Baby boomers 

 

”När vi inte har egna arbetsplatser så minskar spontana möten med mina arbetskollegor, 

alltså det har minskat den stora sannolikheten att träffa mina arbetskollegor för att man 

kan känna sig vilsen.” – Generation X 

 

”Jag tror att självklart har man en fördel för om man jobbat länge på Microsoft så känner 

man det lite naturligt men det är inte lika enkelt om jag är helt ny på Microsoft och inte 

vet exakt vilka jag ska sitta bredvid och sådär men där tror jag att det liksom finns en 

annan ganska stark kultur i bolaget så jag tror ändå att vi hjälpt upp av att det genom 

olika team möten och team aktiviteter och så skapar det ändå en känsla av tillhörighet 

det tror jag.” Generation X 

 

”Jag känner mer som, tidigare i livet när man jobbar som konsult, när man var uthyrd 

till kund, man kommer dit till kunden och träffar massor av människor, en del som jag 

känner igen en del inte. Det känns lite som man är resurs på Microsoft mer än anställd.” 

– Generation X 

 

”Vi har en innedag på måndagar exempelvis och den försöker jag alltid spendera inne 

just för att visa upp sig.” – Generation X 
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”Jag skulle vilja jobba fler dagar på kontoret. Så man får känna hur det är att jobba på 

arbetsplatsen, det har försvunnit. Vi försöker fika på fredagar, men det funkar inte för 

det krockar ju alltid.” – Baby boomers 

 

Utifrån vår tolkning av respondenternas svar är de nuvarande aktiviteterna hos Microsoft 

inte tillräckliga. Simoneaux & Stroud (2010, s. 69f.) beskriver Baby boomers som en 

generation som gillar gemenskap och att socialisera sig men vi har även sett att detta även 

stämmer på Generation X. Enligt Stenberg (2011, s. 174) är individer i behov av att känna 

bekräftelse och väljer därför att ingå i grupper för att få känna en gemenskap. Vissa av 

respondenterna berättade att avdelningar hade kommit överens om att sitta på en specifik 

våning för att lättare hitta åt varandra. 

 

Det fanns respondenter från båda åldersgrupperna som tyckte att tillhörigheten från 

arbetsgrupperna hade övergått till hela företaget efter DNA; 

 

”Det är en vidare gemenskap, större bland kollegor och till företaget.” - Baby boomers 

 

”Det finns liksom en annan ganska stark kultur i bolaget så jag tror ändå att vi hjälpt upp 

av att det genom olika team möten och team aktiviteter och så skapar det ändå en känsla 

av tillhörighet.” – Baby boomers  

 

En starkare tillhörighet kan medföra att Baby boomers blir personligt tillfredsställda 

eftersom de får möjligheten att utvecklas. Enligt Simoneaux & Stroud (2010, s. 67-70) 

värderar Baby boomers status och företagslojalitet. När de naturliga mötena med 

arbetskollegorna minskar kan det innebära att Generation X som är lojal mot medarbetare 

väljer att byta arbetsgivare. Vår uppfattning är att tillhörigheten har blivit ännu viktigare 

inom DNA. Enligt Mclure & Brown (2008, s. 3ff.) är tillhörighet en viktig faktor för 

trivseln. Detta kan även relateras till det Eriksson & Johansson (2001, s. 52-54) anser om 

att medarbetare inte vill bli sedda som varor, utan som individer som tillföra nytta med 

andra. Bonnerup & Hasselager (2010, s. 127) menar att övergångar i organisationer kan 

påverka anställdas identiteter, eftersom arbetsplatsen som medarbetarna varit vana vid 

och där de byggt upp värden har förändrats. Detta kan vara anledningen till att 

generationerna upplevde att tillhörigheten hade förändrats. DNA medför att medarbetarna 

inte alltid är närvarande på kontoret vid samma tidpunkt, vilket kan ge upphov till 

minskad tillhörighet. Vi upplevde att respondenterna inte var positiv gällande 

tillhörigheten i DNA men att de flesta ändå försökte ha en neutral inställning. Utifrån 

deras inställning uppfattade vi att respondenterna uppskattade de flexibla fördelarna inom 

DNA och därför har de valt att acceptera den minskade tillhörigheten. Att ingå i en 

gemenskap där personen blir accepterad och får möjlighet till att uttrycka sig anses vara 

människans grundläggande behov (Stenberg, 2011, s. 174).  
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Tillhörighet Baby boomers Generation X 

Hinder Minskad tillhörighet  

Fler gemensamma 

aktiviteter 

Nyanställda 

Minskad tillhörighet  

Byter arbetsgivare 

Nyanställda 

Möjligheter Tillhörighet till Microsoft 

Företagslojalitet 

Tillhörighet till Microsoft 

 

 

Tabell V. Hinder och möjligheter inom tillhörighet (skapad av författarna, 2013). 

 

5.3 Förtroende 

Enligt Altschuller & Benbunan-Fich (2010, s. 27) krävs det en hög nivå av förtroende för 

att lyckats samarbeta virtuellt. Baby boomers föredrar att träffas ansikte-mot-ansikte eller 

via telefon, däremot vill Generation X kommunicera med hjälp av datorer, 

snabbmeddelanden eller e-post (Houck, 2011, s. 27). Resultatet i Mackenzies (2010, s. 

537) forskning visade att förtroende var svårare att skapa när antalet ansikte-mot-ansikte 

möten blev färre.  

 
”Då är det där förtroende, tilliten att medarbetare gör sitt jobb utan att man ser dem. 

Det behovet att visa förtroende och tillit har aldrig varit större än nu.” – Generation X 

 

”Första möte med en kund så skulle jag göra det personligen. Har man träffats några 

gånger så är det ok att överbrygga digitala möten.” – Generation X 

 

”Det är lättare att skapa förtroende ansikte-mot-ansikte än virtuella. Man ska aldrig 

överskatta att gå och snacka med andra.” – Generation X 

 

”Jag gör ju affärer som handlar om flera  miljoner och det är inte respektfullt att inte 

träffa kunderna då.  Förhandling och mellan mötena där man kollar av/stämmer av 

nånting det tar vi virtuellt.” – Genration X 

 

”Vi har väldigt stort förtroende för varandra och alla gör det vi ska göra. Vi har ett öppet 

klimat och där vi kan säga och tycka vad vi vill.” – Baby boomers 

 

”Mitt mål är att ha mina primära kundkontakter virtuellt, men förtroende byggs från 

början ansikte mot ansikte.” – Baby boomers 

 

”Vi kan arbeta tillsammans som goda soldater och gör våra arbetsuppgifter men det blir 

ej samma stunds som man träffats man ska ej underskatta face to face den är jätteviktigt.  

Det andra är att det är inte kul, det är inte personligt. Mitt fokus och mitt engagemang är 

inte likadant som på plats det blir mer disconntectad och mindre roligt. Detta sätta funkar 

men mindre roligt. Face-to-face ovärderligt.” – Baby boomers 

 

”Det är lite blandat, men många möten har varit fysiska men jag märker att kunder mer 

och mer tenderar att kunderna också börjar förstå. Det är ju tack vare att kunden tar till 

sig och tycker att det är en bra idé att träffas virtuellt. Det har blivit en tendens att först 

ses vi fysiskt men andra och tredje virtuellt.” – Baby boomers 
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Båda respondenterna från generationerna anser att det ett förtroende skapas bättre ansikte-

mot-ansikte än virtuellt och att det virtuella skulle fungera för att stämma av och hålla 

kontakten. Simoneaux & Stroud (2010, s. 72) beskriver att Baby boomers är en generation 

som vill träffas ansikte-mot-ansikte för att bli tillfredsställd. Detta anser vi kan bero på 

att den generationen återigen gillar att socialisera sig. Respondenterna från Generation X 

ville ha kombinationen av möten ansikte-mot-ansikte och virtuellt för att de ansåg att det 

förkortade de geografiska avstånden samt var mer effektiva, vilket respondenterna från 

Baby boomers inte påpekade. Båda generationerna ansåg att virtuella möten behövdes 

inledas med ett personligt möte för att skapa förtroende.  

 

”Jag kan väl tycka första gången man träffas så är det jätte bra med ett fysiskt möte men 

om man träffas nångång och det fungerar väldigt bra så kanske första möten ha man på 

plats och sen uppföljningsmöten som online möte då. Sen kan man ju med videokamera 

för att få en bättre närvaro, tycker jag man får en bättre känsla då man ser människorna. 

” - Generation X 

 

”Jag tror att rent generellt är det bra att träffas personligen.Förut när jag arbetade i 

norden, det är alltid bra att lägga en grund i samarbetet först med ansikte mot ansikte. 

sen kan man ha virtuella möten. Jag tycker inte att man ska ha virtuella möten hela tiden 

men ibland.” – Baby boomers 

 

Utifrån vår tolkning av respondenternas svar upptäcktes ett samband mellan 

generationerna och Castells (2001, s. 122) som menar att det inte går att ersätta 

traditionella möten virtuellt. Däremot föreslog respondenter från Generation X de gärna 

kunde övergå till en virtuell kontakt efter att ha träffat kunderna fysiskt de första 

gångerna. Att ha möten virtuellt är mer effektivt., vidare menar Duarte & Snyder (2006, 

s. 8) att det finns skillnader i språk, kultur och teknologi som kan vara en utmaning när 

de anställda ska ingå i ett virtuellt samarbete. Baby boomers är en generation som har 

svårare att förstå tillämpningen av digitala hjälpmedel eftersom de inte är uppväxta med 

teknologi (Simoneaux & Stroud, s. 2010, s. 72). Detta kan vara anledningen till att de har 

delade åsikter om att skapa ett förtroende virtuellt. Utifrån generationernas svar tolkade 

vi att det inte fanns svårigheter att skapa förtroende till arbetskollegorna eftersom deras 

arbetssätt inte har förändrats.  

 

”Jag skulle aldrig inleda en relation med en kund utan att ha träffats fysiskt, jag skulle 

aldrig det, det kanske låter hårt men jag skulle undvika det. Jag försöker vara ute och 

träffar kunden tills vi har en relation och då kan man föreslå att ta nästa möte på distans 

men för att annars blir det väldigt platt.” – Generation X 

 

“Inom Microsoft har alla definierade roller och välutvecklat system där de har extremt 

tydligt ramverk som alla vet om och alla förhåller sig till, vilket medför att det är enkelt 

att ha förtroende till andra inom företaget.“  - Baby boomers 

 

”Samma sak där det kräver att du har möjligthet att träffa folk, i min värld är det viktigt 

med ögonkontakt. Utan relation inget förtroende. Vi har väldigt definerade roller och 

välutvecklade system med att mäta extremt tydligt ramverk som alla känner till och 

förhåller sig det till. Det underlättar eftersom man förutsätter och har förtroende på att 

människor gör det som dem ska men det kräver att ramverket finns på plats.” – Baby 

boomers 
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Respondenterna från Generation X ansåg att det var upp till ens eget ansvar att utföra sina 

arbetsuppgifter. Vidare menar respondenterna att ramverket kring målstyrningen med 

individuella mål fungerar bra och utför de anställda inte sina arbetsuppgifter kommer det 

att synas väldigt fort i hur de presterar. Respondenterna från båda generationerna ansåg 

att det kunde vara svårare för nyanställda att bygga ett förtroende till arbetskollegorna 

eftersom arbetsplatsen inte är utformad med fasta arbetsplatser.  Detta gör att det kommer 

ta längre tid för nyanställda att känna sig trygga på arbetsplatsen och till sina 

arbetskollegor. Vi anser dock att Microsofts målstyrning och ramverk kommer att 

underlätta för nyanställda när de bekantat sig med konceptet. 

 

 

Förtroende Baby boomers Generation X 

Hinder Ansikte-mot-ansikte  

Virtuellt 

Virtuellt 

Möjligheter Målstyrningen  Målstyrningen  

Kombination 

 

Tabell VI. Hinder och möjligheter för förtroende (skapad av författarna, 2013). 

 

5.4 Handledning 

Handledning är enligt Holmberg (2000, s. 19f.) en viktig del inom en organisation 

eftersom medarbetarna behöver vägledning och stöd i sin utveckling. En gång i månaden 

har anställda möte med sin chef eller ledare där de diskuterar den anställdes prestation. 

Mötena för handledning har varit olika beroende på de anställdas roller och 

arbetsuppgifter, vissa möten sker virtuellt medan andra ansikte-mot-ansikte. Majoriteten 

från båda generationerna ansåg att de fick det stöd de var i behov av.  

 

”Mänskligt att ha regelbunden återkoppling, man behöver ge kort feedback att det där 

tycker jag du gjorde bra, det där dåligt.”  - Generation X  

 

”Vi har ju hela den här hårda pressen med att man har en träff en gång i månaden man 

har ordentlig uppföljningar det är feedbackrundor ett par gånger om året man har sina 

väldigt tydliga mål så att ja det skulle jag säga. Generöst med utbildning, specifikt för 

min roll men även personlig utveckling.” – Baby boomers 

 

”Vi har regelbunda möten med sin närmaste chef och det har man en gång i månaden. 

Sen får man återkoppling av kollegor och kunder och alla möjliga, så det gäller att sätta 

ihop allt. Vi har ju vår styr modell, hur ofta man ska träffa chefer, sen gör vi 

kundundersökningar, medarbetarundersökningar regelbundet så man får 

återkoppling.”– Baby boomers 

 

”Det finns stöd och att det fungerar på plats så man behöver inte behöver lösa den 

problematiken själv då. Det blir viktigare då fler ska vara ute och så, stärker det när 

antal stöd resurser finns.” – Baby boomers  

 

Respondenterna ansåg även att Microsoft hade ett bra nätverk som underlättade för de att 

få stöd från andra medarbetarna. Eftersom alla medarbetare får utvärderingsmöten två 

gånger per år där de blir betygsatta tyckte alla respondenter att den löpande 
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återkopplingen månadsvis fungerade väldigt bra. Vidare menar respondenterna att 

organisationens målstyrning som de alltid haft innebär att alla medarbetares aktiviteter 

ska rapporteras in för att underlätta uppföljningen.  

 

”Jag tycker det är skönt nånstans är det ju mycket bättre att få reda på om nånting inte 

funkar, det med folk går o viskar jag menar saker luftas alltid om det finns missnöje då 

tycker det är bättre att man hela tiden har den här idén om att hjälpa varandra med 

feedback det är mycket bättre för annars skapar det andra subgrupper som tycker och 

tänker och spekulerar om inte får saker får vädras ordentligen då tror jag många 

människor mår mycket sämre av.” – Baby boomers 

 

”Det funkar ju bra jag kan prestera under den yrkesroll som det är nu under de 

premisserna som gäller men dels menar jag den sociala biten. Vi träffas när det behövs 

utifrån jobbets perspektiv och för att lösa uppgifterna men jobbet är ju mer än bara 

uppgifter det handlar ju också om människor, och när människor inte möts då blir det ju 

lite glapp i relationer.” – Generation X 

 

Implementeringen av DNA har gjort att organisationsstrukturen har blivit plattare, 

exempelvis har chefer och ledare inte längre egna kontor. Detta gör att organisationen 

inte är lika hierarkisk som tidigare. Holmberg (2000, s. 22) anser att platta organisationer 

bör ha coaching eller mentorskapsprogram löpande eftersom cheferna och ledarna oftast 

är ansvariga för många. Respondenterna från Baby boomers tyckte att chefer och ledare 

efter DNA fått vara mer involverad i vad som händer på “golvet” och får därmed en bättre 

förståelse av arbetsplatsen. Vidare ansåg respondenterna från båda generationerna att 

Microsoft erbjöd utbildningar och andra stödresurser specifikt för sin roll i företaget för 

att blir motiverad och utvecklas. Däremot anser respondenterna från Baby boomers att 

DNA ställer nya krav gällande nyanställda.  

 

”Det är svårt, extra svårt att vara ny. Det får man verkligen skärpa till det till exempel 

att jag bokar upp möten så att vi verkligen ses och prata om vad den nyanställde 

behöver hjälp med.” – Generation X 

 

”Utmanande, inskolnings blir extremt, tightare med mentorskap och buddy, mer 

planering och lägga upp vecka och vecka. Det finns en risk att den nye blir förvirrad. Det 

gäller att tänka till. Det ställer nya krav.”  – Baby boomers 

 

De vill att mentorskapsprogram ska bli ännu tätare för att den nyanställde ska kunna få 

tillräckligt med stöd utan att behöva känna sig utelämnad.  Får medarbetarna inte den 

handledning som de behöver kan det i längden begränsa deras professionella och 

personliga utveckling (Wiesenfeld et al., 1999, s. 777f.). Virtuella handledningar förkortar 

geografiska avstånd men det handlar även om att kommunikationen ska fungera via 

teknologin (Zey, 2011, s. 10f.). Eftersom kroppsspråket försvinner kan det leda till 

missförstånd. Respondenterna från Generation X är överens om att chefer och ledare har 

fått ett svårare uppdrag inom DNA eftersom att medarbetare arbetar flexibelt. Sproull & 

Kiesler (1991, s. 120-123) anser att det kan vara svårt att övervaka medarbetare som inte 

arbetar på kontoret vilket innebär att det kan skapa en oro för chefer och ledare. 

 

Virtuella handledningar reducerar organisationens kostnader men enligt Colky & Young 

(2006, s. 442ff.) behöver båda parterna kunskap om de digitala hjälpmedlen för att 

kommunikationen ska vara problemfritt. Rowland (2011, s. 235) menar att det finns 
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fördelar med att ha virtuella handledningar eftersom det förkortar geografiska avstånd 

och är effektivt men inte för alla generationer. Utifrån respondenternas svar från Baby 

boomers upplevde vi inte att de hade svårigheter att ha handledningen virtuell. Trots att 

denna generation inte anses vara uppväxt med teknologi och använda det lika vardagligt 

som Generation X (Simoneaux & Stroud, 2012, 68f.). Vi tror att detta kan bero på att 

Microsoft ligger i framkant med teknologin och det är därför medarbetarna, trots tillhör 

Baby boomers inte hade några svårigheter med teknologin.  

 

 

Handledning Baby boomers Generation X 

Hinder Nyanställda Chef/ledarens roll 

Möjligheter Målstyrning 

Plattare organisation 

Utbildningar 

Stöd 

Målstyrning  

Utbildningar 

Stöd 

 

Tabell VII. Hinder och möjligheter för handledning (skapad av författarna, 2013). 

 

5.5 Sammanställning 
 

 
 

Figur 8. Sammanställning av hinder och möjligheter (skapad av författarna, 2013). 

 

Den sammanslagna modellen ska visa de hinder och möjligheter respondenerna från 

respektive generation anser om det DNA. Hinder och möjligheterna är kategoriserade 

utifrån fyra punkter och det är; Det nya arbetslivet, tillhörighet, förtroende och 

handledning.  
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  RELFEKTIONER OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel presenteras våra reflektioner kring respondenternas svar och studiens 

slutsatser kommer att redogöras, därefter kommer studiens syfte och frågeställning även 

att besvaras.  

 

6.1 Reflektioner 

Utifrån respondenternas svar har vi kommit fram till att DNA är ett koncept som de flesta 

på Microsoft har uppskattat. De tycker dock att själva arbetssättet har varit det samma 

och att förändringen varit den fysiska ombyggnationen. Den positiva skillnaden som 

medarbetarna har märkt efter ombyggnationen är att Microsoft numera uppmuntrar 

anställda att arbeta flexibelt, till exempel hemifrån, på resande fot och så vidare. Detta 

har blivit mer öppet och medarbetarna känner att det finns en allmän bekräftelse för att få 

arbeta flexibelt. Medarbetarna har även fått en större valfrihet och möjlighet till att 

planera och balansera sitt eget liv, men eftersom de anställda anser att arbetssättet är 

detsamma så har de inte märkt någon skillnad i arbetsbelastningen. Däremot upplevde vi 

att de flesta respondenter hade svårt att kunna avgränsa sig ifrån arbetet, vilket på långsikt 

kan vara negativt med DNA, eftersom det kan påverka medarbetarna som har svårt att 

tacka nej till fler arbetsuppgifter. Detta kan påverka medarbetarna negativt speciellt då 

respondenterna också nämner att Microsoft är ett väldigt målinriktat företag, där alla är 

mycket ambitiösa. Dessutom arbetar företaget med målstyrning och anställda blir alltid 

betygsatta och har ständigt uppföljning för att se hur de presterar, vilket är ännu en 

anledning till varför medarbetare kan bli överbelastade. Ett annat hinder som vi märkt 

med DNA är att den fysiska förändringen har försvårat för medarbetarna, gällande att 

hitta igen sina relevanta arbetskollegor på arbetsplatsen. I längden kan det vara jobbigt 

för medarbetare som inte finner deras kollegor på arbetsplatsen när de behöver stöd och 

utbyte av idéer samt tips. Detta gör att arbetsplatsens betydelse inte är lika viktig som 

tidigare och är endast en samlingsplats där möjlighet till bord, stol och utrustning finns.  

 

Syftet med DNA är att arbetet ska gå att utföras oavsett plats men i och med att det finns 

väldigt många olika roller inom företaget så har arbetssättet olika betydelse för 

medarbetarna. Om DNA ska passa alla är det viktigt att själva gemenskapen, 

gruppkänslan och tillhörigheten till andra medarbetare och själva företaget är viktigt att 

behålla. Försvagas tillhörigheten kan det på långsikt även påverka medarbetarnas 

prestation och därmed Microsoft. Utifrån de valda faktorerna anser vi att tillhörighet hade 

mest hinder på grund av den minskade sociala kontakten och att möjligheten till att 

diskutera med sina närmsta kollegor försvårats. Vi anser att detta beror på det Stenberg 

(2011, s. 174) beskriver om människans grundläggande behov är att känna bekräftelse 

och söker därför till gemenskap. I DNA blir gemenskapen mindre eftersom anställda 

arbetar mer flexibelt och detta betyder att de inte får den sociala delen till sina 

arbetsgrupper eller avdelningar. Utifrån respondenternas svar så saknade både 

generationerna kontakten med sina kollegor, dock så upplevde Baby boomers att de 

saknade socialisering mellan arbetskamrater medan Generation X saknade möjligheten 

att hitta relevanta kollegor för att kunna utföra sitt arbete. Vi tror däremot att på lång sikt 

att medarbetarens trivsel kommer att påverkas oberoende av vilken generation de tillhör. 

Konsekvensen av en minskad tillhörighet anser vi kan till leda till att individerna blir 

osociala och presterar sämre. Baby boomers hade större behov av att känna tillhörighet 

till arbetsgrupper och framför allt att de ville socialisera sig. Utifrån detta menar vi att 

Baby boomers kommer ha svårast att anpassa sig till DNA eftersom de värderar sociala 

värden högt och kan dessutom har svårare att förstå tillämpningen av teknologin. Trots 

detta tror vi att Baby boomers kommer välja att stanna kvar inom Microsoft eftersom de 
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är företagslojala och värderar status högt enligt exempelvis teorier. Däremot är 

Generation X inte företagslojala och i framtiden när majoriteten av medarbetarna består 

av denna generation kan Microsoft drabbas hårt, om de inte försöker åtgärda 

medarbetarnas behov av att känna tillhörighet och att vara effektiv. Ett annat hinder som 

båda generationerna påpekade var att det kommer finnas svårigheter för nyanställda att 

känna en tillhörighet, eftersom det inte finns fasta kontorsplatser. DNA är utvecklat för 

Generation Y och därför vore det väldigt synd om konceptet inte fungerade, vi tycker 

därför det är klokt av Microsoft att redan nu innan Generation Y kommer ut på 

arbetsmarknaden att införa DNA.  På detta sätt hinner Microsoft utveckla konceptet och 

de brister som kan ses i förhand. Hade konceptet implementerats senare och visat brister 

skulle det kunna leda till ett dåligt rykte och därmed bli svårare för Microsoft att attrahera 

ännu fler från Generation Y.  

 

Gällande förtroende tolkade vi det som att medarbetarna emellan kunde känna ett 

förtroende till varandra tack vare Microsofts målstyrning. Målstyrningen innebär att alla 

medarbetare har individuella mål och även gruppmål. Med hjälp av detta vet 

medarbetarna om vad de behöver utföra för arbetsuppgifter och vad de ska leverera varje 

månad. Däremot att skapa ett förtroende med kunderna virtuellt fanns det hinder, eftersom 

oftast handlar det om affärer på flera miljoner och då ansåg medarbetarna själva att de 

föredrar att träffas ansikte-mot-ansikte, i alla fall första gången för att skapa ett förtroende. 

Medarbetarna hade dock inte något emot att ha de resterande möten virtuellt efter att ha 

haft det första mötet fysiskt. Alla respondenter menade att en första kontakt ansikte-mot-

ansikte är en grund för att etablera ett förtroende. Att bygga förtroende till kund visade 

det sig vara lättare för Generation X eftersom de vill kombinera möten ansikte-mot-

ansikte och virtuellt för att vara effektiva. Generation X är uppväxta med teknologin och 

använder den vardagligt, vilket kan vara anledningen till att de ser det som en naturlig 

kommunikationskanal i jämförelsevis med Baby boomers. Utifrån respondenternas svar 

anser vi att Microsoft ännu inte bör övergå helt till ett virtuellt samarbete för att det inte 

ligger i tekniken, utan att det fysiska mötet ger en trygghet och möjlighet till att lättare 

kunna skapa en relation och därmed ett förtroende. Arbetsmarknaden består också 

fortfarande till en stor del av Baby boomers som inte behärskar teknologin lika väl som 

den yngre generationen, trots att de arbetar inom en bransch så finns det kunder som 

kanske inte är lika teknisk kunnig ännu. Dock anser vi att det finns potential att enbart 

skapa förtroende virtuellt i framtiden när anställda kanske består av Generation X och 

Generation Y. Generation Y enligt Simoneaux & Stroud (2010, s.) är en generation som 

har blivit uppväxt med att använda teknologi, vilket skapar större förutsättningar att de 

använder virtuell kommunikation vardagligt. Konceptet DNA har inte påverkat hur det är 

att skapa förtroende mellan arbetskollegor men däremot anser vi att DNA inte skulle 

fungerat utan Microsofts målstyrning. Vi menar därför att DNA förutsätter att det finns 

tydliga ramverk över medarbetarnas roller och arbetsuppgifter för att kunna upprätthålla 

förtroende mellan medarbetarna.  

 

Gällande handledning tyckte respondenterna att det är viktigare för de nyanställda, 

speciellt nu när det inte längre finns fasta kontorsplatser och att medarbetarna är väldigt 

flexibla. Det är oerhört viktigt att se till att de nyanställda trivs. Möjligheterna var återigen 

kopplat till deras målstyrning som gör att de regelbundet får frekvent handledning och 

kan kontakta sin närmsta chef i och med att de arbetar mycket flexibelt så är det lättare 

att få kontakt för de kommunicerar mycket genom Microsoft interna program, vilket gör 

att handledning kan ges lättare. Samtidigt kan den fysiska känslan av att träffa sin 
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handledare eller chef och tala med personen direkt när problemet uppstå vara svårare då 

personen kanske inte är på kontoret.  

 

Vi har upplevt att Microsofts målstyrning som fanns innan implementeringen av DNA 

varit en avgörande faktor till detta koncept. Förutom förtroende är även handledning 

baserad på målstyrningen. DNA har gjort att organisationen blivit plattare och därför kan 

medarbetarna uppleva att chefer eller ledare blivit en “vän”. Detta har inte påverkat de 

anställda eftersom de har en tydlig målstyrning över vad respektive medarbetare ska göra. 

Vi tror att de anställda på Microsoft måste vara individer som gillar återkoppling och är 

högpresterande för att kunna uppnå sina mål. Eftersom de anställda har liknande 

personligheter gör det att generationsskillnaderna inom organisationen minskar. Vi anser 

att detta är anledningen till att medarbetarna själva inte har tänkt på att det finns 

generationsskillnader inom Microsoft och ser varandra istället som homogena. Vi har 

uppmärksammat att ledaren och chefens roll i DNA har förändrats eftersom de kommer 

behöva styra medarbetarna på ett annorlunda sätt. Detta anser vi inte kommer vara några 

svårigheter om ledare och chefer har en tydlig kommunikation angående målstyrning och 

arbetsuppgifterna till sina medarbetare. DNA gör att medarbetarna arbetar under valfri tid 

på dygnet. Därför anser vi att det är viktigt att ha ett ramverk över när chefer och ledare 

har tillåtelsen att skicka ut mejl till sina medarbetare, för att de inte ska behöva känna en 

press att arbeta på obekväma tider.  

 

Vi anser att DNA är ett innovativt koncept som tänker på den hållbara framtiden med 

mindre koldioxidutsläpp och att det finns möjlighet att få sitt arbete gjort oavsett vart 

medarbetaren befinner sig. Dock tror vi att det kommer ligga i hur medarbetarna presterar 

och därför anser vi att målstyrningen är ett verktyg som kan hålla detta koncept i styr. Vi 

tror att just Microsoft har haft denna möjlighet att utveckla DNA eftersom de har 

möjlighet till rätt utrustning och arbetsuppgifter som är lämpliga att arbeta flexibelt, men 

viktigaste av allt deras målstyrning. Det ska bli intressant att se hur det kommer se ut när 

Generation Y kommer in på arbetsmarknaden och se om de uppskattar detta koncept. Om 

Microsoft etablerar någon strategi för att ta hand om de nyanställda så de vet hur allt 

fungerar och hur det ska tänka kring att arbeta med DNA gällande balans mellan arbete 

och fritid är risken mindre att de kommer känna sig vilsna. Vi tror att hindret ligger i det 

och därför är det viktigt att kunna presentera arbetssättet på ett tillräckligt bra sätt men 

även att det ska finnas resurser som kan guida och stödja de nya medarbetarna. Sedan tror 

vi att det krävs en bättre gemenskap och sammanhållnings på avdelningar och i grupper 

för att medarbetarna ska kunna uppskatta arbetet. För att DNA ska fungera långsiktigt 

behöver det finnas tydliga ramverk kring medarbetarnas roller och mål. Chefer och ledare 

måste även vara medvetna om att generationer har olika behov för att de ska trivas på 

arbetsplatsen. Vi har märkt att generationerna upplever trivseln olika utifrån våra valda 

faktorer, men vi har även upptäckt att det beror på vilka roller och arbetsuppgifter de har. 

Microsoft ha haft goda förutsättningar för att DNA ska fungera i just deras företag. De är 

verksamma inom en IT bransch där de har tillgång till den senaste teknologin för att 

medarbetarna ska kunna arbeta flexibelt. De anställda presterar högt och är öppna för 

ständiga återkopplingar för att lyckas.  

 

Vi anser att DNA inte är en mall som kan implementerats fullt ut på andra företag, utan 

det är viktigt att företag utgår ifrån deras egna förutsättningar. Exempelvis skulle DNA 

inte fungera lika väl inom restaurangbranschen. Däremot anser vi att det kan finnas 

möjligheter att implementera DNA i de administrativa delarna inom företagen, eftersom 

flexibilitet kan uppnås genom att de förutsätter att medarbetarna har tillgång till digitala 
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hjälpmedel. Vi anser att Microsoft ligger i framkanten av DNA eftersom de har goda 

förutsättningar till att implementera hela konceptet och detta anser vi är anledningen till 

att Microsoft koncept har blivit unikt. Om konceptet kommer att vara hållbart i längden 

blir spännande att se, men tanke på att samhället blir mer och mer teknologibaserad anser 

vi att Microsoft går mot rätt riktning men det är viktigt att bygga en stabil grund och ha 

en säker plattform för att medarbetarna ska kunna arbeta utan problem för att 

kommunicera med varandra och kunderna. I takt med teknikensutvecklingen finns det 

även många risker med att ha all data samlad på en plats, får det virus eller blir hackat 

kan det blir ett skarpt läge för företaget så samtidigt som utvecklingen med DNA 

utvecklas tror vi frågan kommer vara hur säkert det är att lagra information och 

användarvänligt dataprogram är för att medarbetarna ska kunna få ut så mycket av dem.  

 

Det gäller att kunna avgränsa arbetet och fritid eller lära sig hantera som exempelvis 

nyanställd för att undvika att arbetet och fritid från att glida. Vi tror absolut att konceptet 

DNA är något som Generation Y skulle uppskatta, utifrån vår syn som representerar 

Generation Y anser vi att DNA är ett väldigt positivt arbetssätt men det finns hinder som 

vi även har märkt. Utifrån våra tankar tror vi att det är möjligt att samarbeta men som en 

respondent nämnde är känslan av att vara konsult på sin arbetsplats något som skulle 

kännas omotiverade, känslan att inte tillhöra en arbetsplats. Eftersom ingen bekräftelse 

ges från övriga kan arbetet i längden bli otillfredsställande. Människor lägger ner mycket 

tid på att arbeta och då anser vi att det är viktigt att en arbetsplats ska vara trivsamt och 

där det finns möjlighet att integrera med sina närmsta kollegor lättsamt. Det är viktigt att 

det finns möjlighet att få en gemenskap på arbetsplatsen för att kunna utveckla nya tankar, 

diskussioner och därmed skapa nya innovativa idéer. Att inte träffas fysiskt kanske 

fungerar i framtiden men just nu anser vi att människor behöver träffas och umgås, det 

går inte att ersätta med att arbeta virtuellt.   

 

6.2 Slutsatser 

Slutsatserna som presenterar här besvarar på studiens syfte och även frågeställningen som 

ni kan läsa här; 

  

Vilka hinder och möjligheter upplever generationerna Baby boomers och Generation X i 

‘Det nya arbetslivet’ gällande faktorerna tillhörighet, förtroende och handledning? 

 

Utifrån ovanstående problemformulering är huvudsyftet att utveckla förståelsen för vilka 

hinder och möjligheter som verkar i en ny kontext för medarbetarna i organisationer. 

Inom ramen för detta huvudsyfte avser vi att tolka teorier och generationernas upplevelser 

inom ‘Det nya arbetslivet’. Vidare ämnar vi även förklara hur generationerna Baby 

boomers och Generation X upplever faktorerna hos Microsoft. Slutligen kommer vi i 

denna kvalitativa studie diskutera eventuella skillnader gällande hinder och möjligheter 

mellan de två åldersgrupperna avseende ‘Det nya arbetslivet’.  

 

Studiens resultat visar att det finns både hinder och möjligheter i hur generationerna 

upplever DNA utifrån faktorerna tillhörighet, förtroende, och handledning. Under 

tillhörighet var möjligheten att tillhörigenheten har övergått från arbetsgruppen till hela 

företaget i och med interaktionerna med övriga arbetskollegor utanför sin egen avdelning. 

Däremot är hinder att tillhörigheten och socialiseringen med sin arbetsgrupp och 

relevanta kollegor har minskat på grund av att det inte längre finns fasta kontorsplatser. 

Förtroendet mellan arbetskollegor var möjligt tack vare målstyrningen på Microsoft. Med 

kunder var möjligheter att ha virtuella möten efter att först ha träffats fysiskt, vilket sparar 
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tid och utgifter. Ett hinder var att kunderna oftast vill träffas fysiskt från början för att 

etablera ett förtroende innan kommunikationen kunde övergå helt till virtuellt. Gällande 

handledning så är återigen Microsofts målstyrning en viktig funktion för att 

handledningen ska fungera. Ett hinder är att de nyanställda kommer ha svårigheter att 

komma in i DNA och behöva handledning i en högre grad för att inte känna sig 

utelämnade på arbetsplatsen utan att känna någon. 

 

6.2.1 Generation X  

Respondenterna från Generation X var energiska till övergången av DNA och såg 

möjligheter att kunna arbeta mer flexibelt och självständigt. Däremot medförde konceptet 

svårigheter för de att finna relevanta arbetskollegor på arbetsplatsen. När tillhörigheten 

minskas kan det leda till att respondenterna byter arbetsplats eftersom Generation X är 

mera lojala mot medarbetarna än företaget. Respondenterna från Generation X ansåg att 

kombinationen av att ha möten ansikte-mot-ansikte och virtuellt var ett effektivt sätt att 

skapa förtroende till kunder och arbetskollegor. Däremot ansåg respondenterna att chefer 

och ledare hade fått en svårare roll eftersom medarbetarna nu mer arbetar flexibelt och 

väldigt utspridda. 

 

6.2.2 Baby boomers 

Slutsatserna för respondenterna från Baby boomers var att övergången till DNA minskade 

närhet och saknad till kollegor och gruppinvolvering. Däremot såg de möjligheter att 

träffa andra kollegor på arbetsplatsen och var därmed öppen tillförändringen. 

Respondenterna önskade gärna flera gemensamma aktiviteter med sin arbetsgrupp och 

avdelning för att känna en starkare tillhörighet. Däremot menar åldersgruppen att de har 

träffat fler medarbetare utanför sin arbetsgrupp och på så vis bidragit till en starkare 

företagslojalitet. Respondenterna från Baby boomers ansåg att ansikte-mot-ansikte möten 

var  grunden till att skapa förtroende till kunder och att virtuellt inte fungerade lika bra. 

Vidare ansåg denna åldersgrupp att nyanställda på Microsoft behöver få en tätare 

återkoppling såsom ett öppna mentorskapsprogram för annars kommer de känna sig 

utelämnade. Däremot ansåg de att DNA hade medfört att chefer och ledare blivit mer 

involverade på grund av att organisationen blivit plattare. Ledarna och cheferna får även 

en större förståelse om vad som händer på “golvet”. 

 

6.2.3 Likheter mellan generationerna 

Båda generationerna ansåg att införandet av DNA hade medfört svårigheter att finna 

balans mellan arbete och fritid. Respondenterna ansåg även att tillhörigheten till 

arbetsgrupper och avdelningar hade minskat. Generationerna betonade att tillhörigheten 

för de nyanställda kommer vara en utmaning eftersom fasta kontorsplatser inte längre 

finns. Däremot upplevde generationerna att tillhörigheten till hela företaget hade ökat 

eftersom de får träffa arbetskollegor utanför sin avdelning. Gällande förtroende ansåg 

båda generationerna att det var svårare att skapa till kunder virtuellt. Vidare poängterade 

båda åldersgrupperna att Microsofts målstyrning medförde att det var lättare att skapa 

förtroende mellan arbetskollegorna. Respondenterna upplevde även att handledningen på 

Microsoft fungerade bra på grund av målstyrningen. Vidare ansåg de att det fanns goda 

möjligheter till utbildningar och stödresurser som uppmuntrade till personlig och 

professionell utveckling inom företaget.  

 

6.3 Teoretiskt bidrag 

Som tidigare nämnt i denna studie ansåg vi att det fanns en brist i vetenskapliga artiklar 

hur generationer upplever DNA, vår studie ville därför ge ett teoretiska bidrag så väl som 
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praktiskt. Vi anser att det resultat vi fått ifrån denna studie kan bidra med svar på hur 

generationerna Baby boomers och Generation X upplever DNA hos Microsoft. Därmed 

anser vi att vi har lyckats minska forskningsgapet och hoppas på att andra forskare eller 

företag som är intresserade av konceptet och generationer ska kunna finna nytta och ta 

del av denna studie.   
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 REKOMMENDATIONER TILL MICROSOFT 

Från vår studie har vi funnit bevis att det är viktigt att bevaka skiften i generationer. 

Microsoft Sverige har fokuserat genom DNA på den yngre, framtida medarbetaren men 

inte haft i beaktning de äldre åldersgrupperna. Vi anser att det är viktigt att Microsoft 

hjälper sina medarbete för att kunna finna en balans mellan arbete och fritid. Eftersom 

flertal av de respondenter vi intervjuade upplevde stora svårigheter med att uppnå en 

naturlig balans. Därför rekommenderar vi att Microsoft skapar små samtalsgrupper inom 

respektive avdelning där anställda kan uttrycka sig om de svårigheter de upplever. 

Alternativt att de får delta i olika workshop och få tips hur de bör tänka och planera. Då 

gemenskapen mellan individerna inom samma avdelning har minskat inom DNA anser 

vi även att smågrupper kan öka gemenskapen inom avdelningen och därmed öka deras 

trivsel. Smågrupper kan vara en fördel för Microsoft eftersom det skulle medföra att 

anställda kan skapa ramar och undvika att bli överbelastade. Vidare anser vi att 

återkopplingen från samtalsgrupperna kan stärka och utveckla DNA för att medarbetarna 

ska uppnå en hög trivsel inom Microsoft. 

 

Från våra respondenter såg vi att respektive avdelning hade olika traditioner såsom 

särskilda bestämda dagar då arbetsgruppen samlas för att äta fika tillsammans. Därför 

rekommenderar vi att Microsoft bör bestämma specifika dagar då medarbetarna ska 

arbeta på kontoret med sin arbetsgrupp eller avdelning för att inte förlora tillhörigheten. 

Vidare menar vi att samtliga medarbetare från arbetsgrupperna inte behöver vara 

närvarande, utan dessa specifika dagar ska ge medarbetarna en möjlighet att umgås med 

sin arbetsgrupp för att kunna öka tillhörigheten och trivseln. Därefter bör Microsoft 

anordna fler aktiviteter som teambuilding, både under arbetstid och utanför för att öka 

gemenskapen.  

 

Vi tycker även att det är viktigt att få nyanställda att trivas på arbetsplatsen. Därför anser 

vi även att det är viktigt att Microsoft introducerar DNA på rätt sätt genom att förklara 

målstyrningen, att det är ett väsentligt verktyg för att kunna upprätthålla DNA inom 

organisationen. Vidare rekommenderar vi även att Microsoft bör rekrytera individer i 

större grupper för att låta medarbetarna skapa relationer mellan varandra och motverka 

känslan av att bli utelämnad som flera av våra respondenter menade att risken hade ökat 

inom DNA. 

 

Respondenterna främst ifrån Generation X uttryckte att ett hinder var att hitta igen de 

relevanta kollegorna på arbetsplatsen. Detta gör att medarbetarna känner sig ineffektiva 

eftersom de inte får tag i personerna de skulle vilja prata eller diskutera med. En 

rekommendation till detta är exempelvis deras att ange vart de sitter i interna program, 

det vill säga ange vilken våning medarbetaren sitter på om personen är inne på kontoret. 

Detta menar vi skulle underlätta för de medarbetare som letar efter specifika kollegor som 

är relevanta för arbetsuppgiften utförande. Vi är medvetna om att denna rekommendation 

kan motverka aspekter som DNA uppmuntrar till såsom ökad flexibilitet och nya möten 

med människor. Detta gör att det finns en risk att det bildas grupperingar och kluster och 

att informationsutbyte samt interaktionerna med andra medarbetare minskas. Trots detta 

anser vi att medarbetarna måste kunna hitta åt relevanta kollegor för att kunna slutföra 

deras arbetsuppgifter och det är därför viktigt att den möjligheten bör finnas lätt 

tillgänglig. 
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 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Utifrån respondenternas svar har vi upptäckt att DNA inte endast har en påverkan utifrån 

generationer men även beroende på vilka arbetsuppgifter och roller de har på Microsoft. 

Därför vore ett förslag till fortsatt forskning att studera vilka skillnader DNA har medfört 

för de medarbetare som vanligtvis arbetar på kontoret jämfört med de som arbetar utanför 

kontoret. 

 

Det skulle det vara intressant att se om tillhörigheten för de olika generationerna ökat 

utifrån de rekommendationer vi har gett Microsoft. Det vill säga göra en vidare studie på 

vår forskning. 

  

För att urskilja vilka trivselfaktorer som de olika generationer värderar högst skulle det 

därför vara intressant att utföra en kvantitativ undersökning på samtliga trivselfaktorer 

som Abrahamsson (2005, s. 44f.) nämner; tillit, känsla av sammanhang, engagemang, 

motivation, arbetsstyrning och organisering samt yttre villkor som fysiska arbetsmiljö och 

löner för att för en bättre förståelse över vilka faktorer generationerna anser är väsentliga 

för trivseln i DNA. 

 

Vidare tycker vi att det hade varit intressant att genomföra en studie på ett företag inom 

en annan bransch som har implementerat DNA eller ett mer flexibelt arbetssätt för att se 

hur en annan bransch har lyckats anpassa konceptet. 

 

Vi anser också att det skulle vara intressant att jämföra hur Generation X och Generation 

Y upplever DNA eftersom det kan vara en bra förberedelse att förstå hur dessa två 

generationer arbetar tillsammans när generationen Baby boomers så småningom kommer 

att pensioneras.  

 

Det skulle även vara intressant att undersöka arbetsbelastningen i DNA eftersom att 

respondenterna från vår studie upplevde svårigheter med att balansera mellan fritid och 

arbetet. Därför anser vi att det skulle vara givande för Microsoft att veta vilka orsaker 

som kan ligga bakom till att arbetsbelastningen upplevs högre för att i framtiden motverka 

detta.  
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 SANNINGHETSKRITERIER 

Syftet med studien har varit att skapa en förståelse kring vilka hinder och möjligheter 

olika generationer upplever i ‘Det nya arbetslivet’ gällande faktorerna handledning, 

förtroende och tillhörighet. Vi har gjort en kvalitativ studie där vi har försökt avbilda en 

verklighet av fallföretaget Microsoft utifrån generationerna Baby boomers och 

Generation X. I detta avsnitt kommer vi att redogöras hur vår studie förhåller sig till 

sanningskriterierna som vi benämner som trovärdighet och äkthet.  

 

9.1 Trovärdighet 

Vi har valt att bedöma vår studies trovärdighet utifrån fem kriterier, giltighet, 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att kunna styrka och konfirmera 

som Jacobsen (2002, s. 255f.) och Guba & Lincoln (i Bryman & Bell, 2005, s. 306-309) 

anser är nödvändiga i en kvalitativ forskning.  

 

Jacobsen (2002, s. 255-256) menar att det är viktigt att kunna bedöma giltigheten 

(validitet) i en kvalitativ studie. För att bedöma giltighet menar han att en forskare måste 

kunna styrka att vi har samlat in det material som är relevant. Vi som forskare ansåg att 

vi växte i rollen som intervjuare och därmed kände oss tryggare för varje intervju vi 

genomförde. Anledningen till detta tror vi berodde på att vår kunskapsnivå inom 

forskningsområdet ökade för varje intervju, vilket medförde att vi blev bättre på att ställa 

frågor och motfrågor för att få mer information av respondenterna. Från början fick vi ut 

övergripande information eftersom vi inte ännu hade förstått alla delar av  konceptet som 

exempelvis målstyrningen hos Microsoft. Till en början ställde vi inte heller tillräckligt 

med kritiska frågor men desto fler intervjuer vi genomförde, upplevde vi blev tryggare 

och säkrare i rollen som intervjuare. Eftersom vi hade större kunskap och kunde därmed 

ställa flera följd- och kritiska frågor för att få ut mer information. Därför menar vi att som 

intervjuare utvecklades och efter den sista intervjun med våra tolv respondenter upplevde 

vi hade uppnått en mättnad i materialinsamlingen. Därför ansåg vi att studiens giltighet 

har uppnåtts genom vår materialinsamling.  

 

Tillförligheten i en studie bedöms utifrån om studiens resultat är baserad utifrån en 

verklighet som respondenterna har angett, vilket menas att respondenternas svar ska vara 

bekräftat så att forskarna har uppfattat verkligheten på ett riktigt sätt, detta kallas för 

respondentvalidering.  (Bryman & Bell,2005, s. 307) Intervjuerna med respondenterna 

spelades in och transkriberades, vilket godkändes av respondenterna. Däremot har 

respondenterna inte läst igenom transkriberingarna eftersom vi har haft möjlighet att 

lyssna igenom inspelningsmaterialet. Vi lyssnade till exempel en intervju för att 

säkerställa, eftersom vid tillfället hade respondenten dålig mottagning. Därmed menar vi 

att den insamlade data från våra primärkällor bör vara tillförlitlig. Vi redogjorde även i 

praktisk metod, för att tydliggöra hur vi kom fram till våra slutsatser. Mot denna bakgrund 

anser vi att studien kan ge läsarna en förutsättning att bedöma om studiens resultat 

uppfyller kriteriet för tillförlitlighet.  

 

Studiens överförbarhet innebär huruvida studiens resultat är överförbart till en annan 

kontext eller situation (Bryman & Bell, 2005, s. 307). Vi har förklarat löpande för att 

läsarna ska förstå vilken kontext studien är baserad på. Studiens resultat kan bidra till en 

ökad förståelse för hur olika generationer upplever hinder och möjligheter inom den valda 

kontexten gällande de valda faktorerna. Därmed kan företag som vill implementera DNA 

få en inblick över hur olika generationerna upplever trivseln i DNA. Som vi tidigare i 

arbetet har förklarat kan andra företag som funderar på att implementera DNA ta del av 
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vår studie för att få en utökad kunskap. Däremot är vår studie en kvalitativ studie och kan 

därför inte generaliseras. Vi anser därför att vår studie inte är överförbar till andra företag 

inom andra kontexter eftersom vi har utgått från ett företag, däremot menar vi att de kan 

ta del av studies resultat för att få en större förståelse.  

 

Pålitlighet innebär att studien ska ha redovisat forskningens faser att det i efterhand ska 

vara möjligt för att kritiskt granska processen under studiens gång (Bryman & Bell, 2005, 

s. 307). Gällande den litteratur vi använt oss av har vi valt källor som är kritiskt och 

vetenskapligt granskade och i kapitlet om vetenskapliga utgångspunkter har vi redogjort 

för läsarna hur vårt tillvägagångssätt utöver vår litteratursökning. Sedan har vi i kapitlet 

om praktiskt metod på ett utförligt sätt redogjort vårt framställande av empirin för att det 

ska vara möjligt att följa med hur vi kommit till våra slutsatser. Därefter har vi även gett 

kritik till våra primär- och sekundärkällor för att visa att vi är medvetna om över vilka 

källor vi valt. Vi menar att detta kan ge en transparens i studien och skapa förutsättningar 

för läsaren att kritiskt kunna granska vår studies trovärdighet. Vi anser därmed att vår 

forskning har uppfyllt kriteriet för pålitlighet.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att studien bedöms fri från medvetna 

snedvridningar som kan ha gjort under studiens gång (Bryman & Bell, 2005, s. 307f.) För 

att förhålla vår studie fri från medvetna vinklingar har vi skapat en stark sammanlänkning 

mellan den teoretiska referensramen och empiriska materialet. Vidare har vi i även 

anknutit studiens syfte och problemformulering till dessa för att skapa ett genomlöpande 

arbete. Jacobsen (2002, s. 44) beskriver att en deduktiv ansats, som vi använder oss av 

innehåller fyra tolkningsnivåer. Första har vi som forskare gjort vår tolkning av det 

område vi ska studera och utifrån det tagit fram ett teoretiskt ramverk för studien. Nästa 

steg har respondenterna som deltagit i vår studie en tolkning av de frågor vi ställt och 

svarat utifrån den tolkningen. Tredje steget är att vi som forskare har sedan tolkat det 

respondenterna har sagt för att generera empirisk data. Till slut gör även ni som läsaren 

en ytterligare tolkning av vår studie och dess resultat vi presterat. Vi är därför medvetna 

om att subjektiva tolkningar har gjorts under forskningsprocessen och är därför 

genomlöpande i studiens samtliga avsnitt redogjort medvetenhet för de val som har gjorts 

för att skapa en trovärdig studie som läsarna kan följa och kritiska granska.  

 

9.2 Äkthet 

Guba & Lincoln (i Bryman & Bell, 2005, s. 308f.) nämner fem kriterier för att en studie 

ska kunna uppfylla kravet om äkthet, dessa är rättvis bild, ontologisk-, pedagogisk-, 

katalytisk- och taktisk autenticitet.  

 

Ett första äkthetskriterium är om studiens visar en rättvis bild av de olika uppfattningar 

som finns bland respondenter som deltagit i studien. Genom att använda oss av citat i 

empiri- analys kapitlet har vi lyckts återge våra respondenters åsikter starkare. 

Intervjuerna ha bidragit med olika grad av data och eftersom vår studie utgår efter två 

generationer så har vi sammanställt våra sex respondenter från Generation X åsikter till 

en gemensam generationsgrupp i analysen. För att inte minoritetens svar ska har vi även 

valt att lyfta fram dem i empiri och analys kapitlet för att visa deras åsikter. Vidare har vi 

även tagit i beaktning hur våra respondenter har reagerat till vissa av våra frågor. Till 

exempelvis har vi redogjort att majoriteten av Baby boomers ansåg att arbetsbelastningen 

inte hade ökat, däremot menade de ändå att de arbetade mer nu än innan ombyggnationen. 

Därmed har vi gett läsaren en rättvis bild utöver respondenterna har svarat på våra frågor. 
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Andra och tredje kriterium behandlar ontologisk- och pedagogisk autenticitet. Ontologisk 

autenticitet är ett kriterium som Bryman & Bell (2005, s. 309) menar är hur väl studien 

kan hjälpa respondenterna som har medverkat i studien att skapa en bättre förståelse av 

den sociala miljön de befinner sig inom. Detta gör vi i vår studie eftersom när vi frågade 

respondenterna om olika generationer samt faktorerna så uttryckte dem ofta att det inte 

var något de hade tänkt på tidigare eller att de tycker att de är intressanta frågor vi ställde 

som fick dem att tänka till. Vi har genomfört intervjuer med tolv respondenter från 

Microsoft och genom att de få ta del av studien så kommer de troligtvis erhålla större 

förståelse för den sociala miljön de befinner sig i. Därmed menar vi att respondenterna 

kommer få en större insikt gällande sin omgivning och om hur olika generationer kan 

påverkas av förändringar. Därför anser vi har uppnått pedagogisk autenticitet, vilket 

Bryman (2005, s. 309) menar att undersökningen har gett bidrag till att respondenterna 

fått en bättre bild hur andra personer upplever saker och ting. Vi anser också att vår studie 

har bidragit till att ledare och chefer på Microsoft kan får större insikt i de olika 

generationerna och därmed kunna förändra deras situation. Eftersom vår studie har en 

ontologisk utgångspunkt som är konstruktivism, menar vi att genom interaktionen med 

våra respondenter har också bidragit till att deras förståelse för andra ser på DNA också 

ökat. Då vi har en mer teoretisk förståelse av forskningsområdet kan respondenterna få 

en ökad förståelse. Därmed anser vi att vår studie uppfyller kriteriet för ontologisk- och 

pedagogisk autenticitet.  

 

Det fjärde kriteriet kallas för katalytisk autenticitet, vilket innebär bedömningen om 

deltagandet i studien har skapat förutsättning för att respondenterna kan påverka sin 

situation (Bryman & Bell, 2005, s. 309). Genom studiens rekommendationer till 

Microsoft vill vi hjälpa företag och andra företag som vill ha en djupare förståelse i hur 

trivseln i DNA kan påverka olika generationer.  Gällande taktisk autenticitet, det vill säga 

hur vår studie har skapat för förutsättningar för att genomföra åtgärder som krävs för 

fallföretaget (Bryman & Bell, 2005, s. 309). Detta anser vi att beroende på om Microsoft 

väljer att ta till sig de rekommendationer vi föreslagit eller inte. Vi antyder därför att 

taktisk autenticitet har uppnåtts eftersom att respondenterna har fått en bättre möjlighet 

att vida åtgärder. Genom vår studie har fått mera kunskap om de olika generationerna 

gällande faktorerna handledning, förtroende och tillhörighet och det har påverkat i 

Microsofts nya kontext DNA.  
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Appendix 1: Översikt av litteratur 

Sammanställd tabell över den litteratur vi använt för vår studie och inom vilka områden 

de berör.  
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Appendix 2. Intervjuguide 

 Intervjun kommer ta cirka 1 timme. 
 Uppsatsen handlar om det nya arbetslivet på Microsoft, därför kommer en hel del 

frågor beröra: Hur du ser på skillnaden på det tidigare arbetssättet i jämförelsevis 

med det nya. Frågorna kommer vara ganska öppna så tanken är att du ska kunna 

få dela med dig så mycket som möjligt. Känner du någon gång att frågorna är för 

känsliga eller tvingade så har du möjlighetvis rätten att inte svara på de frågorna.   

 Fråga om det är okej att vi spelar in samtalet? vi kommer endast använda det för 

vårt uppsatsarbete då vi ska analysera svaren. 

 Intervju materialet kommer enbart att användas till uppsatsen och 

intervjupersonen kommer vara anonym, de kommer få kodnamn i uppsatsen därav 

deras riktiga namn kommer ej att användas.  

 Om de önskar får de gärna ta del av vår uppsats när den är klar! 

 

1. BAKGRUND OM RESPONDENTEN 

 Namn, ålder, tid i företaget? 

 Vad för roll har du på din arbetsplats? 
 

2. ARBETSSÄTTET 

 Vad är skillnaden mellan det nuvarande arbetssättet och det gamla enligt dig?  

 Vad är den största skillnaden mellan ert gamla kontorslandskap mot det nya? 

 Hur upplever du trivseln i det nya arbetslivet i jämförelse med det äldre sättet? 

 Hur använder du din arbetsplats innan och efter förändringen?  

 Hur upplever du det är att arbeta på en arbetsplats som mäter medarbetarna utifrån 

resultat? 

 Hur upplever du arbetsbelastningen på företaget innan och efter förändringen? 

 Hur anser du din självständighet är på arbetsplatsen innan och efter förändringen? 

 Hur upplever du att arbetssättet innan och efter påverkar din hälsa? 

 Anser du att samarbetet och relationer med dina arbetskamrater har förändrats i 

det nya arbetssättet i jämförelse med den äldre? 
 

3. GENERATIONER  

 Vad ansåg du om implementeringen av det nya arbetssättet? (BB + GX, 

förändringar)? 

 Anser du att dina arbetsuppgifter är motiverande? (BB + BX, brinner för uppgifter 

om de ser att det inte är viktigt/viktigt)? 

 Hur anser du att flexibilitet på arbetsplatsen blivit innan och före förändringen? 

(Flexibelt, arbeta vart som helst BB, GX)? 

 Anser du att åldersskillnaden på arbetsplatsen påverkar din trivsel vid 

samarbeten?  

 Har din syn på arbeta självständigt respektive i grupp förändrats innan eller efter 

implementeringen av det nya arbetssättet? 

 Upplever du att det finns någon skillnad på ledarskapsrollen i det dåvarande 

arbetssättet jämfört med det nya? 



 

 

 Ser du någon skillnad på hur det är att socialisera sig på arbetsplatsen nu som då? 

(Viktigt eller oviktigt?) 
 Hur ser du på att byta arbetsplats?  

 

4. FÖRTROENDE 

Vår definition: Att låta sig bli beroende av en annan individ 

 Hur skulle du vilja definiera förtroende på arbetsplatsen? 

 Hur viktigt anser du att förtroende till arbetskollegor är på en arbetsplats? 

 Hur upplever du det är att bygga relationer ”digitalt” jämfört med ansikte-mot-

ansikte?  

 Upplever du någon skillnad på att skapa förtroende till arbetskollegorna/kunder i 

det nya arbetssättet och i det tidigare?  

 När har det varit svårt att skapa förtroende till varandra i de båda arbetssätten? 
 Anser ni att arbetsplattformen påverkar ert förtroende mellan kamrater/kunder 

 

Tema 5. TILLHÖRIGHET 

Vår definition: Individen kan känna sig accepterad i den gemenskap både som person 

och för de egenskaper hon/han bär med.  

 Hur skulle du vilja definiera tillhörighet på arbetsplatsen? 

 Vad anser du om tillhörighet i det nya arbetslivet jämfört med det tidigare 

arbetssättet? 

 Hur viktigt är det för dig att dina arbetskamrater ser vad du tillför med? 

 Känner du någon förändring om att du kan vara dig själv på arbetsplatsen nu 

jämförelse med förut? 

 Upplever du någon skillnad på att gå in i en ny informell grupp på arbetsplatsen i 

det nya arbetslivet jämfört med tidigare? 

 I vilken utsträckning anser du att tillhörighet kan uppnås genom virtuella möten 

med människor du inte arbetat med tidigare?  

 Hur har antalet virtuella möten förändrats om du jämför det nya arbetssättet med 

det gamla? 
 

Tema 6. HANDLEDNING 

Vår definition: Ges för varje individ på arbetsplatsen med syfte på att utveckla 

individen  

 Hur skulle du vilja definiera handledning på arbetsplatsen? 

 I vilken grad anser du att handledning är viktigt på arbetsplatsen? 

 Hur får du stöd och återkoppling i det nya arbetssättet jämfört med det tidigare? 

 Hur skulle du vilja att en ledare/chef styrde över dig? 

 I vilken grad anser du att självständighet har förändrat med det nya och gamla 

arbetssättet? 
 

Tema 7. TEKNIK 



 

 

 Hur ser du på att implementera nya teknologiska hjälpmedel på arbetsplatsen? 

 Vilka skillnader i möjligheter se ni i det nya arbetssättet respektive det gamla? 

 Hur utnyttjar du möjligheten att arbeta på olika platser? 

 Vad anser ni om möten på plats jämfört med virtuella möten? 

 Hur upplever du att det är att arbeta på en arbetsplats där ständiga förändringar 

sker? 
 Har du något du känner att du vill tillägga om det vi har pratat om? 

  



 

 

Appendix 3.  Introducerande text till respondenterna 

 

Hej! 

 

Vi är två civilekonomstudenter som läser vårt sista år på Handelshögskolan vid Umeå 

Universitet och har fått möjligheten att göra vårt examensarbete hos er på Microsoft för 

att undersöka 'Det nya arbetslivet'.  

 

Ni är utvalda till att delta i en intervju för vårt examensarbete. Marie Ygge som är vår 

handledare har, vad vi vet redan informerat er om detta och därför hoppas vi att ni har 

möjlighet att delta. Intervjun beräknas att ta cirka 1 timme och ni behöver ej förberedda 

er. 

 

Här nedan har ni en länk, där ni ange datum och tider som kan passar er.   

 

http://doodle.com/3a2npzrtt3rwpi9g 

 

Vi vill att besvara oss genom att boka in tider som passar fredag 14/3 så att vi hinner 

kontakta er och bekräfta tiden för intervjun som kommer pågå någon dag under 

perioden 20-29/3. Besvarar ni inte detta inom angivet datum så anser vi att ni ej vill 

delta. 

 

Intervjun kommer att ske genom LYNC då vi tyvärr inte har möjlighet att närvara på 

plats i Stockholm men detta ska förhoppningsvis inte blir några problem! 

 

Tack på förhand och vid frågor och funderingar så hör gärna av er! 

MVH//Chun & Christoffer 

 

http://doodle.com/3a2npzrtt3rwpi9g%0d%0a

